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Sammanfattning  
 
I företag och organisationer har många verksamheter blivit beroende av informations-
teknologi. Det krävs i många statliga myndighe ter att datorsystemen fungerar för att de ska 
kunna genomföra sin dagliga verksamhet, det är systemförvaltningen som ser till att detta 
fungerar. Idag satsas resurser på att utveckla systemen utifrån tekniken och inte från 
användarnas perspektiv. Det innebär att systemen inte tillgodoser användarnas behov och 
önskemål vilket kan leda till ett motstånd till att använda systemen. Konsekvensen kan bli att 
nyttan med systemen inte uppfylls. Med denna rapport vill vi därför synliggöra hur användare 
beaktas i förvaltningsarbete. 
 
Vi har utfört vår fallstudie på ett stort företag i norra Sverige. Respondenterna har gett oss 
samstämmiga svar som säger oss att den viktigaste delen att beakta i förvaltningsarbetet är 
verksamheten. För att systemen ska kunna ge företaget den nytta de är avsedda att ge anser vi 
att de grundligt ska arbeta med att analysera verksamheten och identifiera användarnas behov. 
Vår slutsats säger oss att företaget både bör ta med användaren i ett tidigt skede vid införandet 
av ett nytt system och i det fortsatta fö rvaltningsarbetet. 
 
 
 
 



 

Abstract 
 
In companies and organisations, many activities have become dependent on information 
technology. In governmental entities, it's required that computersystems work in order to 
manage their everyday activity. Maintenance is  what that makes it work. Today, resources 
stakes to develop systems from technology and not from user's perspective. It means that the 
systems do not satisfy the user's needs and desires, which can result in opposition of using the 
system. The consequence of that can bee that the benefit with the system isnot fulfilled. In this 
report we will therefore make visible how the users are taken into consideration in the work of 
maintenance. 
 
Our case study has been performed in a big company in the north of Sweden. The respondents 
have given us unanimous answers that tell us that the most important part in the work of 
maintenance is the activity in self. If the systems should be capable to give the business- 
company the benefit it is esteemed to give, we consider that anyone should work solidly 
analyzing the activities and identify the user's needs to reach results as good as possible. Our 
conclusion proposes that the company should take the users in consideration at an early 
period, when introducing a new system and in the continuous work of maintenance. 
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1 Inledning 
 
I undersökningar visas enligt Riksrevisionsverket (1997) att förvaltning av system står för 
mellan 80 – 90 % av systemets totala kostnad. Detta innebär att framtidens IT-verksamhet i 
stort kommer att handla om förvaltning istället för utveckling av nya system. Verksamheter 
kräver att datorstödet fungerar, att det är tillgängligt och att det finns hjälp om problem 
uppstår. Många statliga myndigheter är beroende av att systemet fungerar för att kunna 
genomföra sin dagliga verksamhet. Riksrevisionsverket  anser att det är systemförvaltningen 
som ser till att detta fungerar. 
 

1.1 Bakgrund 
 
Många initiativ för att skapa en fungerande förvaltning kommer enligt Nordström och 
Welander (2002) numera från de personer som arbetar i verksamheten. Det har tidigare be-
traktats som en angelägenhet endast för de som arbetar i IT-organisationer. Nordström et al. 
menar att det finns många som hävdar att man inte behöver fokusera så mycket på förvaltning 
eftersom förändringar kommer med så täta intervaller numera. Detta är ju motivet till varför 
systemförvaltning är viktigare än någonsin. Nordström et al finner att förvaltningen måste 
fungera om man skall kunna hantera den allt snabbare förändringstakten och fortsätta att vara 
ett stöd för verksamheten. 
 
Ett problem idag är enligt Nordström och Welander (2002) att man i många organisationer 
förvaltar endast de maskinella delarna. Man glömmer bort verksamheten och dess affärer. Om 
IT-stödet och verksamheten separeras kan det leda till att IT-stödet inte stöder verksamheten i 
önskvärd utsträckning. Alltför ofta dominerar de tekniska frågorna i IT-sammanhang enligt 
Riksrevisionsverket. För det mesta handlar utvecklingsdiskussionerna om teknik och system. I 
sådana lägen är det lätt att glömma bort att verksamheten ska ha störst inflytande vid 
utformning och förvaltning av system. Användarna ska inte behöva anpassa sig till systemets 
egenskaper, utan tekniken ska stödja användarnas starka sidor och undvika de svaga. Det är 
viktigt menar Riksrevisionsverket att skapa ett fungerande samspel mellan verksamheten och 
IT-specialisten. 
 
Förvaltningens främsta uppgift är enligt Riksrevisionsverket att se till att de ansvariga för 
systemen och användarnas behov tillgodoses på ett bra sätt och att deras förväntningar 
uppfylls. Detta uppnås med hjälp av ett system som ska ge största möjliga nytta. För att uppnå 
en bra systemförvaltning måste hänsyn tas till de behov som användarna har och även till den 
tekniska utvecklingen. Riksrevisionsverket menar att det gäller att använda resurserna på ett 
så bra och effektivt sätt som möjligt.  
 

1.2 Problem  
 
När man arbetar med systemförvaltning kan användarens frågor och önskemål ibland komma 
i skymundan för tekniken som dominerar. Den teknikdrivna förvaltningen av systemen inne-
bär att det satsas resurser på att utveckla systemen utifrån tekniken och inte från användarnas 
perspektiv vilket kan ge svårigheter. Problemet med detta kan vara att användarnas behov av 
systemet inte tillgodoses på ett tillfredsställande sätt. 
 



Systemförvaltning – användaren i fokus 

2 

1.3 Forskningsfråga  
 
Hur beaktas användare inom systemförvaltningsarbete?  
  

1.4 Syfte    
 
Syftet med uppsatsen är att synliggöra att om användarnas behov beaktas i systemförvalt-
ningsarbetet blir systemen mer anpassade till verksamheten. 
 

1.5 Avgränsningar 
 
Vi har valt att i vår undersökning endast intervjua de personer som praktiskt arbetar med 
systemförvaltning samt personer som använder sig av systemet i sitt arbete men inte ingår i 
förvaltningsgruppen. Därför avgränsar vi bort de roller i förvaltningsorganisationen, i 
företaget där vi genomfört undersökningen, som endast har det ekonomiska ansvaret, dessa är 
systemägare och teknikchef. 
 

1.6 Definitioner   
 
Inom ämnesområdet systemförvaltning råder det olika uppfattningar om hur begreppen inom 
området definieras. I detta avsnitt har vi fastställt de definitioner vi anser är relevanta för 
innehållet i vår uppsats. 
 
System: I Bra böckers Lexikon (1980, band 22 s.268) förklaras begreppet som ”Avgränsad 
enhet med en bestämd uppgift, vanligen bestående av många samverkande delar”. Bra  
Böcker säger också att man inom tekniken och då speciellt inom datatekniken använder ordet 
som helhetsbeteckning för maskinvara, metoder och programvara..  
 
Systemutveckling : Nationalencyklopedin (2003) menar att begreppet betyder ”Aktivitet i 
vilken man systematiskt utreder förutsättningarna för att genom ett datorstött informations-
system (IS) förbättra verksamheten i ett företag eller en organisation samt i överensstämmelse 
med resultatet utformar, konstruerar och inför IS i praktisk tillämpning”. 
 
Systemförvaltning : Brandt (2000, sid.233) menar att ”Systemförvaltning är samtliga aktivi-
teter som görs för att förbereda, styra, administrera och verkställa förändringsarbetet av exist-
erande objekt och stödja användandet”.  
 
Systemförvaltare : Med begreppet menas enligt Brandt (2000, sid.233) den som i huvudsak 
administrerar förändringsarbetet. 
 
Drift: Begreppet betyder enligt Riksrevisionsverket (1997, sid.19) ”Alla aktiviteter för att 
administrera och hantera ett system i drift, så att det under hela tiden det används effektivt 
bidrar till att uppfylla verksamhetens mål”. 
 
Förvaltningsobjekt: Nordström och Welander (2002, sid.11) förklarar ordet med ”Benäm-
ning på det som ska förvaltas”. 
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Användare : Pettersson (1994, sid.29) menar att begreppet innefattar ”De aktörer som på 
olika sätt använder informationssystemen och den information som dessa innehåller”. I vår 
uppsats brukar vi termen användare i alla delar i uppsatsen. Med användare avser vi de 
personer som dagligen använder systemet och som inte ingår i någon grupp som arbetar aktivt 
med förvaltning av system. Dessa personer kan också kallas för slutanvändare i andra 
sammanhang. 
 

1.7 Sökord 
 
Då vi letat teorier till vår uppsats har vi använt oss av följande sökord: systemförvaltning, 
systemstrukturering, informationssystem inom Luleå tekniska universitets bibliotek och dess 
databaser Libris och Lucia. 
 

1.8  Målgrupp 
 
Uppsatsen riktar sig till personer inom det systemvetenskapliga området samt övriga som kan 
ha intresse av systemförvaltningsarbete inom organisationer. 
 

1.9 Disposition 
 
Denna uppsats består av kapitel 1 där vi beskriver bakgrunden till ämnet, problem, 
forskningsfråga, syfte, definitioner, sökord, målgrupp samt disposition över uppsatsen. I 
kapitel 2 presenterar vi den litteratur vi läst. Kapitlet innehåller relevanta teorier för det valda 
problemområdet. Dessa är nödvändiga för att ge läsaren en förståelse för de slutsatser vi 
presenterar i slutet av uppsatsen. Kapitel 3 innehåller en utvärdering och kritisk granskning av 
de använda metoderna samt beskrivning av begreppen validitet och reliabilitet för data. 
Empirin, det praktiska arbetet med att få fram grunddata, beskrivning av företaget och vilka 
svar undersökningen gett, redovisas i kapitel 4. Kapitel 5 innehåller analysen som ska svara 
på frågeställningen och uppfylla syftet med uppsatsen. I Kapitel 6 presenteras slutsatser som 
kan dras utifrån analys av empiri och teori, resultatet visas också i denna avslutande del.  I det 
sista kapitlet, kapitel 7, diskuterar vi hur metoden genomförts, ställer oss kritiska till 
innehållet i vår uppsats och behandlar fortsatt forskning inom området.  
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2 Teori 
 
I detta kapitel beskrivs relevanta teorier från det valda problemområdet som ligger till grund 
för uppsatsen. Första delen av kapitlet innehåller en grundläggande beskrivning av 
systemförvaltning. Därefter förklaras verksamhetens och användarnas vikt i arbetet med 
förvaltning.  Sist i teoriavsnittet beskrivs en modell för affärsmässig systemförvaltning.  

2.1 Vad är systemförvaltning? 
 
Begreppet systemförvaltning har funnits länge, med ungefär samma betydelse som det har 
idag. I litteraturen går det att återfinna en mängd olika definitioner av systemförvaltning. Det 
finns definitioner som är över 30 år gamla. Det vanligaste sättet att definiera förvaltning är 
enligt Brandt (1998) att räkna upp olika sätt att åtgärda problem som t.ex. korrigering, 
anpassning, förbättring och sanering. 
 
Brandt (2000 sid.11) har i sin systemförvaltningshandbok definierat begreppet system-
förvaltning enligt följande: ”Systemförvaltning är samtliga aktiviteter som görs för att för-
bereda, styra, administrera och verkställa förändringsarbetet av existerande objekt och stödja 
användandet.” 
  
Enligt Nordström och Welander (2002 sid.15) definieras systemförvaltning som ”Arbetet med 
att förändra och styra objekt där IT-stöd ingår som delar”.  
 
Ett flertal författare (Andersen, 1994; Berndtson, Welander 1991; Brandt, 2000) betonar 
skillnaden mellan förvaltning och vidareutveckling. De är överens om att det inte är typen av 
åtgärd som avgör om det är fråga om förvaltning eller vidareutveckling, utan åtgärdens om-
fattning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2:1 Systemets livscykel, Riksdataförbundet (1987,  sid.35) 
   
Enligt Riksdataförbundet (1987) ser systemets livscykel ut enligt figuren 2:1. I drift och 
förvaltningsfasen är det viktigt att man skiljer på vidareutveckling, systemförvaltning och 
drift. Systemförvaltningen hanterar system, funktioner och program för att kunna behandla 

Vidare- 
utveckling 

System- 
utveckling 

System- 
förvaltning 

System-
avveckling 

Drift 

 
Utvecklingsfas 

Drift och 
förvaltningsfas 

 
Avvecklingsfas 
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informationen på ett nytt sätt. Hanteringen är de åtgärder som utförs på systemet och kallas 
korrigeringar, anpassningar, förbättringar och saneringar. Riksdataförbundet anser att det i 
vidareutvecklingsfasen ingår det arbete som innebär större förändringar på ett system. Drift 
innebär bl.a. övervakning av nätverk och databaser, service till användare samt användar-
utbildning.  
 

2.2 Drift och förvaltning 
 
När ett IT-system tas i drift inleds förvaltningen av systemet. Enligt Riksrevisionsverket 
(1997, sid.19) omfattar förvaltning ”alla aktiviteter för att administrera och hantera ett 
system i drift, så att det under hela tiden det används effektivt bidrar till att uppfylla 
verksamhetens mål”.  
 
Systemförvaltning, syfte och mål 
 
Riksrevisionsverket betonar att systemförvaltningen har ansvar för datorstödets kvalitet och 
har till uppgift att göra största möjliga nytta för IT- investeringarna. Förvaltningen ska bidra 
till att uppfylla verksamhetens mål och består bl.a. av underhåll för att trimma systemet, att 
rätta felaktigheter och förändra systemet så att det motsvarar de krav som ställs från 
användarna. 
 
Drift  
 
Nordström och Welander (2002) anser att driftbegreppet är nära sammankopplat med förvalt-
ningsbegreppet. I och med att utvecklingen i nya tekniska miljöer ökar har det visat sig att det 
kan vara svårt att skilja mellan driftsaktiviteter och förvaltningsaktiviteter. Drift definieras 
enligt Nordström et al. : ”arbetet med att, ur teknisk synvinkel, säkerställa verksamhetens 
tillgänglighet till IT-stödet” (sid 16). 
 
Nordström et al. tycker att ansvaret mellan drift och förvaltning  ofta har särskiljts de senaste 
åren när det gäller ansvarsfördelning. Problemet med detta kan vara att leverantörer och 
driftsorganisationer har olika uppfattning om vad som ska innefattas i driftsarbetet.  Vissa 
aktiviteter kan då ”falla mellan stolarna”. Detta har lett till att många organisationer letar efter 
helhetslösningar som hanterar alla aktiviteter. Nordström et al. anser det nödvändigt att tydligt 
dra gränsen mellan förvaltning och driftsaktiviteter för det enskilda systemet. 

2.3 Systemförvaltningens framväxt 
 
Enligt Riksrevisionsverket (1997) utvecklades system under 1970-talet av de tidigare så 
kallade ADB-avdelningarna. När systemet var implementerat ansvarade dessa avdelningar för 
drift och underhåll som ofta var begränsat till att rätta fel i programkod. Det var enklare att 
utveckla ett nytt system än att ändra i det befintliga. Arbetet med systemunderhåll hade låg 
status och personalen hade inte erfarenhet och förmåga att kunna samverka med användarna.  
 
Riksrevisionsverket menar att systemen med tiden blev mer komplexa och beroende av andra 
system. Detta gjorde att man under 1980-talet inte byggde nya system i lika stor utsträckning 
utan istället genomförde tekniska förbättringar av systemen. Riksdataförbundet började i 
mitten av 80-talet använda begreppet systemförvaltning. Det innefattade mer än det tidigare 
arbetet, som endast bestod i att rätta fel. Förändringen innebar enligt Riksrevisionsverket 
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också att användarna i den operativa verksamheten skulle stödjas i förvaltningsarbetet. I och 
med den genomgripande förändringen av informationshanteringen, från manuellt arbete till 
mer datoriserat arbete, fick användaren nu möjligheter att själv hämta information från de 
centrala systemen. Detta innebar att behovet av utbildning och information till användarna 
ökade och arbetet med förvaltning utvecklades och blev mer omfattande.  
 
Fram till slutet av 1980-talet användes med stöd av Riksrevisionsverket samma metoder för 
systemförvaltning som för systemutveckling. Det visade sig att detta inte var passande för 
förvaltningsarbete. Verksamhetens synsätt, innehåll och former blev viktigare för personalen 
som arbetade med systemförvaltning. Under denna tid utvecklades den mest använda system-
förvaltningsmodellen som är framtagen av dataföreningen i Sverige. Därefter har flera 
modeller för systemförvaltning tagits fram och Riksrevisionsverket anser att dessa skapat en 
bra grund för hur systemförvaltning bör gå till.  
 
Riksrevisionsverket menar att verksamhet i företag och organisationer har blivit beroende av 
informationsteknologi. Det är av stor vikt att systemet fungerar och att användarna har goda 
kunskaper och får stöd av det i sitt arbete. Systemförvaltningen har en central uppgift som 
enligt Riksrevisionsverket (1997, sid.21) innefattas av ”att det datorstöd som används i en 
centraliserad organisation fungerar på samma sätt hos alla användare och att användare på 
lokal nivå får stöd och kan göra sig hörda med sina synpunkter”. 
 

2.4  Systemförvaltning idag 
 
Enligt Riksrevisionsverket (1997) kommer systemförvaltning i framtiden att innebära en mer 
kontinuerlig vidareutveckling och anpassning av systemen mot verksamheten och kan kallas 
aktiv förvaltning. Trots detta har undersökningar visat att systemförvaltning fortfarande görs 
på samma sätt som tidigare, när företagen använde sig av stordatorer, och har inte anpassats 
till de nya uppgifterna. Riksrevisionsverket anser att servicen till användarna ofta brister, det 
kan t.ex. ta lång tid för användarna att få hjälp, detta är ett mål som inte uppnåtts än. De fel 
som finns när man implementerar ett system upptäcks ofta när verksamheten börjat använda 
systemet dvs. under förvaltningsfasen. Många system är svåra att bygga ut och förändra då 
viktiga funktioner inte stämmer överens med verkligheten. Riksrevisionsverket anser att det 
rationellt sett ändå finns potential i att förvalta befintliga system istället för att skapa nya.  
 
Brandt (2000) delar upp förvaltningsarbete i passiv-, normal- och aktiv förvaltning. Med 
passiv förvaltning menar författaren att systemet går i drift och inga förändringar görs åt 
systemet eller tillhörande dokument. Passiv förvaltning är motiverad när man t.ex. ska byta ut 
systemet eller avsluta verksamheten. Med normal förvaltning menas att systemet är i drift och 
att ändringar, tillägg och stöd ges till systemet på initiativ av uppdragsgivaren. Stödet avser 
användarstöd, korrigering, anpassning, förbättring och så vidare. Normal förvaltning svarar 
uppskattningsvis för 80 – 90 % av sättet att förvalta. Med aktiv förvaltning avses en mer 
förebyggande förvaltning än den ”normala” förvaltningen som beskrivits ovan. Detta kan 
kallas för pro-aktiv förvaltning. Enligt Brandt mäter man kontinuerligt eller periodiskt det 
förvaltade systemet med hjälp av olika metoder som t.ex. förvaltningsgranskning och system-
besiktning.   
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2.5 Systemdiagnos - Uppföljning 
  
Uppföljning är enligt Riksrevisionsverket (1997) en viktig del inom systemförvaltning. I den 
ingår att ta reda på åtgärdernas tidsåtgång, om målen med förvaltningen uppnåtts, i vilken 
omfattning förvaltningsaktiviteterna är genomförda och att kontinuerligt undersöka använd-
arnas syn på systemets kvalitet. 
 
Syftet med uppföljningen är enligt Riksrevisionsverket 
  

• att systemets kvalitet stämmer överens med användarnas förväntningar 
• att kostnaderna för förvaltningen följer den avsedda budgeten 
• att målen för förvaltningen följer verksamhetens förändringar 
• att planera systemets utveckling på lång sikt 
• att bestämma systemets livslängd 

 
Systemdiagnoser bör göras för att bevaka konsekvenser av förändringar som har genomförts. 
Dessa ger en uppfattning om systemens svaga och starka sidor och bildar ett viktigt underlag 
för styrning av systemförvaltningen anser Riksrevisionsverket. Det finns olika sätt att utföra 
systemdiagnoser och de bör utföras av experter utanför förvaltningsgruppen. 

2.6 Hur uppnås bra systemförvaltning? 
 
Ansvar vid förändringar i systemet 
 
Riksrevisionsverket (1997) anser att för att uppnå en bra systemförvaltning krävs en tydlig 
arbetsfördelning mellan definierade roller och beslutsbefogenheter samt en strukturerad plan-
ering mellan förvaltning och verksamhet. 
 
Förvaltningens främsta uppgift är enligt Riksrevisionsverket att se till att systemägarna och 
användarnas behov tillgodoses på ett bra sätt och att deras förväntningar uppfylls. Detta 
uppnås med hjälp av ett system som ska ge största möjliga nytta. För att uppnå en bra 
systemförvaltning måste hänsyn tas till de behov som användarna har och även till den 
tekniska utvecklingen. Det gäller enligt Riksrevisionsverket att använda resurserna på ett så 
bra och effektivt sätt som möjligt. Det är även viktigt att utreda och bevaka vad som gäller för 
systemförvaltningen så att tankesättet blir riktigt. 
  
För att ta hand om systemet tillsätts i enlighet med Brandt (2000) en förvaltningsorganisation 
som är anpassad till den verksamhet där det verkar. En av förutsättningarna för att lyckas med 
förvaltningsarbetet är att man har en fungerande förvaltningsorganisation. Brandt (2000, 
sid.124) menar att ”en systemförvaltningsorganisation är en miniorganisation i verksam-
hetens organisation, med ett antal funktioner eller processer som styr förvaltningsarbetet”.  
 

2.7 Ompröva gamla system 
 
Systemförvaltningen arbetar med att förändra IT-systemen så att kraven för nya regler och 
föreskrifter kan tillgodoses anser Riksrevisionsverket (1997). Användarnas krav på att 
anpassa systemen till verksamheten tas i andra hand. Många företag inriktar sig enligt 
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Riksrevisionsverket på tekniska förbättringar och går miste om möjligheterna att förändra 
verksamheten. En viktig aspekt i förvaltningsarbetet är att kunna använda sig av 
förvaltningsvänliga system. Det innebär att systemen är lättare att anpassa till krav och 
förbättringar. System är lätt att förvalta om de är byggda i moduler så att man kan byta eller ta 
bort systemdelar på ett enkelt sätt. Riksrevisionsverket betonar att om systemen är väl 
dokumenterade är det en grundförutsättning för att det ska vara lätt att genomföra 
förändringar.  
 

2.8 Verksamheten i centrum 
 
Brandt (2000) beskriver förändringar som sker i förvaltningsarbetet och dess omgivning och 
menar att det successivt sker en utflyttning av arbetet med förvaltning från IT-avdelningarna 
till linjeverksamheten. Tidigare har en stor del av förvaltningen bedrivits inom IT-avdel-
ningarna.  
 
Verksamhet och teknik 
 
Under 1960- och 70-talet såg dataavdelningen sig själv som beslutande roll när det gällde 
användarbehovet, se figur 2:2. Under 1980- och 90-talet såg man kunderna som beställare och 
teknikerna som leverantörer. Ansvaret låg under någon av ovanstående – hos antingen den 
ena eller den andra. Nu på 2000-talet anser Nordström och Welander (2000) att det är dags att 
fokusera på affärsrelationer istället för att ge hela ansvaret till någon av parterna – verksamhet 
och teknik, detta visas längst ner i figur 2:2. 
 
 
 
 
 
1960- och 70-talet 
 
1980- och 90-talet 
 
2000-talet 
 
 
 
 
Figur 2:2 Historisk tillbakablick, Nordström och Welander(2002 sid. 24)   
 
 
Problem/fallgropar 
 
Riksrevisionsverket (1997) menar att ett systems utveckling ska styras utifrån verksamhetens 
behov och inte från de IT-ansvarigas perspektiv. I många fall är det de tekniska frågorna som 
dominerar i IT-sammanhang. Det är då lätt att verksamheten kommer i skymundan för 
tekniken. För att lösa detta problem måste man skapa ett samspel mellan verksamheten och 
IT-specialisterna. Detta kan enligt Riksrevisionsverket göras genom att klargöra verk-
samheten som beställare och IT-specialisten som leverantör.  
 

VERKSAMHET TEKNIK 

ANVÄNDARE ADB 

KUND LEVERANTÖR 

KÖPARE SÄLJARE 
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Westin (1998) tycker att leverantören spelar en avgörande roll i de befintliga driftmodellerna 
– de ska leverera bearbetning och system som beställts av användarna. I en teknikdriven 
organisation kan leverantörens tekniska kompetens användas för att se möjligheter. Dessa 
möjligheter är svåra att identifiera för användare som inte har den tekniska kompetensen. 
Leverantören ges makt över användarnas metoder och arbetssätt genom direkta beslut eller att 
de köper verksamhetsnära exekvering av systemen av de användande enheterna. I de fall 
användarna är beställare kan risken vara att de endast köper de tjänster och behov som de 
känner till sen tidigare. Leverantören ges då inte möjlighet att utveckla nya system där nya 
arbetssätt kan användas. Westin anser att oavsett hur organisationen väljer att hantera 
initiativet och ansvaret för IT, så förutsätter nya system ofta förändrade arbetssätt för att 
realisera den potentiella nyttan. 

2.9 Förvaltningsmodell 
 
Enligt Riksrevisionsverket (1997) behövs det en förvaltningsmodell för att kunna organisera 
och genomföra förvaltningen av ett datorstöd. Systemets storlek, omfattning och organisation 
avgör vilken modell som ska användas. Det syfte som ligger till grund för att använda en 
förvaltningsmodell är att ha rätt kvalitet och god kontroll för att uppfylla de krav som ställs på 
systemet. Man bör även ha rutiner för att förändra, kunna hålla koll på kostnaderna och även 
ge en helhetssyn när det gäller förvaltning. Riksrevisionsverket anser att ”En bra 
förvaltningsmodell ska avlasta och hjälpa den centrala systemförvaltaren, föra 
systemförvaltningen närmare den operativa verksamheten och förankra åtgärderna bättre hos 
användarna” (sid.36). Förvaltningsmodellen ska hållas levande genom att anpassas till 
förändringar i organisationen och omvärlden.  
 
Ansvar 
 
Det är viktigt att det tydligt visar på vem som har ansvar för vilka bitar inom system-
förvaltningen enligt Riksrevisionsverket. För att det ska fungera måste de uppgifter som gäller 
för förvaltningsarbetet vara anpassade för förvaltningsorganisationen. Det måste vara rätt 
person på rätt plats för att fungera på ett tillfredsställande sätt. Det är viktigt anser 
Riksrevisionsverket att tänka på att ”ansvar och befogenheter är klart uttalade, 
dokumenterade, väl kända och accepterade av alla berörda” (sid.24). I en förvaltnings-
organisation bör det finnas systemägare, systemansvariga, användarrepresentanter och lokala 
systemansvariga enligt Riksrevisionsverket.  
 

2.10 Ledning och organisation 
 
En organisations ledning, engagemang och strategiska beslut är enligt Riksrevisionsverket 
(1997) avgörande för om IT- investeringarna ska utnyttjas fullt ut. IT är en strategisk resurs för 
verksamheten och dess utveckling. Ledningen måste lära sig hur organisationen kan utnyttja 
IT och sedan ta ansvaret för att det sker. Styrningen ska ha sin utgångspunkt i verksamhetens 
behov. I många organisationer idag visar ledningen inget engagemang. Detta på grund av att 
de inte har förstått förvaltningens stora betydelse. Ledningen har inte tillräcklig kunskap av en 
anskaffning och vad som ska uppnås med utrustningen, hur den ska stödja verksamheten och 
vad som krävs för att utnyttja systemet optimalt. Riksrevisionsverket anser att en konsekvens 
av detta kan bli att IT-frågorna kan komma att leva sitt eget liv i företaget. Vem som har 
ansvar för IT-frågorna kan vara ett problem i organisationen därför är det viktigt att tydligt 
beskriva roller i en förvaltningsorganisation och deras ansvar och arbetsuppgifter. 
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2.11 Roller 
 
De roller som innefattas i förvaltningsorganisationen är enligt Riksrevisionsverket (1997) 
systemägare, systemförvaltare, användarrepresentanter och representanter från IT-enheten. 
Systemägaren har ansvaret för att systemet fungerar och att systemförvaltningens mål uppnås. 
Riksrevisionsverket tycker att rollen även bör innefattas av att vara verksamhetsansvarig och 
ansvara för att datorstödet uppfyller verksamhetens behov. Rollen som systemförvaltaren ska 
tillsättas av lokala eller regionala enheter för de olika verksamhetsområdena. Denna ska också 
ingå i de centrala förvaltningsgrupperna.  
 
Enligt Bergvall och Welander (1996) är det viktigt att tydligt beskriva rollinnehavarnas 
ansvar. Systemägaren är den roll som har det övergripande funktionella och ekonomiska 
ansvaret för systemet. Denna ska även ansvara för verksamheten. Bergvall et al. skiljer sig 
från Riksrevisionsverkets uppfattning vad gäller definitionen av systemförvaltare, användar-
representanter och representanter från IT-enheten. De kallar systemförvaltaren för system-
ansvarig och anser att denna är ”spindeln i nätet” i förvaltningsorganisationen. Stort verksam-
hetskunnande och god kunskap om systemet är karaktäristiskt för den systemansvarige.  
 
Användarrepresentant benämner Bergvall et al. som kontaktperson och det är denna som 
representerar personer som använder systemet som stöd i sitt dagliga arbete. 
Riksrevisionsverkets rollbefattning, representanter från IT-enheten, skiljer sig från Bergvall et 
al. som delar denna i två roller, ADB-ansvarig(teknikansvarig) och driftansvarig. Den ADB-
ansvarige kan också kallas för Teknisksystemansvarig och är systemägarens motpart i det 
dagliga förvaltningsarbetet. Denna ansvarar för att den tekniska förvaltningen är så effektiv 
som möjligt. Den driftansvarige ansvarar för att driften av systemet fungerar som det är tänkt. 
 
Riksrevisionsverket menar att till ett system med stor spridning kan en styrgrupp tillsättas 
som stöd för systemägaren. Gruppen ska prioritera och fatta beslut om hur systemet ska 
förvaltas. Gruppen ska bestå av representanter för verksamheten samt systemägarna.  
 
Förvaltningsarbetet utförs ofta på flera nivåer enligt Riksrevisionsverket och 
ansvarsfördelningen kan därför vara komplicerad. Det är viktigt att utveckla en tydlig 
ansvarsbeskrivning för varje nivå. Detta kan göras genom att man vid behov tillsätter en 
systemförvaltare för olika verksamhetsområden, regionala eller lokala. Dessa ingår då i den 
centrala förvaltningsgruppen.  

2.12 Mål och styrning 
 
För att kunna styra förvaltningsprocessen behöver organisationen tydliga mål och ett 
gemensamt synsätt anser Riksrevisionsverket (1997). Målen ska avse systemets användbarhet, 
användarvänlighet, förvaltningsvänlighet och kompetensen hos användarna. Varje förvalt-
ningsåtgärd ska prövas mot dessa mål och ska ha till syfte att uppnå största möjliga nytta för 
verksamheten. Styrningen av systemförvaltning dvs. dess omfattning, metoder och 
resursförbrukning kommer att bli viktigare i framtiden. Gränsen mellan förvaltning blir 
alltmer otydlig och systemen blir en integrerad del i verksamheten.  
 
Brandt (2000) menar att ledningen i företag ska fokusera på att sätta mål på IT-verksamhet 
som relaterar till verksamhetsnytta och besparingseffekt för hela företaget. Detta ska göras 
genom att styra över arbetet från fokusering på system till att nu fokusera på affärsverksamhet 
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och systemens nytta i denna. Idag är det ofta oklart vilken riktning man går emot och vem 
som har ansvar för helheten.  
 
Ansvar för resurser, utveckling, anskaffning och förvaltning av systemet står enligt Brandt 
den verksamhetsansvarige för. Systemägaren bör löpande göra avvägningar på om systemen 
ska fortsätta förvaltas eller avvecklas till förmån för ett nytt system, beroende på verksam-
hetens behov. Detta kan med stöd av Brandt tecknas i ett förvaltningsavtal som också avser 
regelverk, ramar och villkor för förvaltningsarbetet.  
 
Ett vanligt problem med förvaltning på lokal nivå är enligt Riksrevisionsverket att användarna 
är isolerade från den centrala utvecklingen och förvaltningen. Detta leder till att de har svårt 
att göra sig hörda med sina krav.  
 

2.13 Förvaltningsgruppernas arbete 
 
Riksrevisionsverket (1997) anser att förvaltningsgrupperna ska utarbeta metoder för att följa 
upp förvaltningsarbetet på alla nivåer. Detta är av stor vikt för att kunna bevaka systemets 
nytta, användarnas syn på systemet samt ha kontroll på kostnaderna för drift och förvaltning. 
Riksrevisionsverket anser att utvärderingar av informationssystem och förvaltningsarbete 
sällan genomförs.  
 
Enligt Riksrevisionsverket är det viktigt att dokumentera beslut om förändringar och 
händelser under förvaltningsarbetet. Det blir enklare och billigare att genomföra förändringar 
om organisationen har en aktuell systemdokumentation, därför är det viktigt att uppdatera den 
kontinuerligt. Brandt (2000) menar att de dokument som framställs före, under och efter 
systemförvaltningsarbetet är en avbild av vad som ska göras och hur.  
 
Riksrevisionsverket tycker att förvalta system enligt en viss modell inte är någon garanti för 
att det är en hög kvalitet i förvaltningsarbetet. Modellen ska användas på rätt sätt och följa 
alla punkter för att resultatet ska överensstämma med de givna direktiven. Detta arbete kan 
sammanfattas i kvalitetssäkring och innebär att planera och genomföra återkommande, 
systematiska granskningar av systemförvaltningens resultat. Kvalitetssäkringen skall enligt 
Riksrevisionsverket ha en ansvarig som ser till att arbetet utförs.   
 

2.14 Användare i fokus 
 
Riksrevisionsverket (1997) menar att många problem som upptäcks under förvaltningsfasen 
har sitt ursprung i systemets utvecklingsfas. Det är därför viktigt att en fungerande system-
förvaltning förbereds redan när ett system utvecklas. Systemen ska göras användar- och 
förvaltningsvänliga. För att detta ska uppnås är det viktigt att ta vara på användarnas erfaren-
heter av hur ett IT-stöd fungerar. Det gäller att få en god kontakt med användarna, följa upp 
deras beteende och göra en noggrann utvärdering och återkoppling. Genom att undersöka hur 
datorstödet utnyttjas kan organisationens ledning bilda sig en uppfattning om nyttan av 
systemet menar Riksrevisionsverket. Myndighetens nytta av ett system beror till stor del på 
hur användarna kan utnyttja det. Om användarnas kunskap är dålig är risken att de tappar 
intresset för systemet. Den service som användarna har till sitt förfogande ska ges i form av 
stöd, vägledning, utbildning m.m. och kan förändras under systemets livstid. Därför ska 
användarundersökningar genomföras kontinuerligt anser Riksrevisionsverket.  
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Axelsson (1998) anser att systemförvaltning påverkas av verksamhetsbaserade system-
strategiers strävan efter att skapa följsamma system. Det kan vara enkelt att skapa system som 
är lätta att förändra rent tekniskt, men en rad andra verksamhetsrelaterade aspekter minskar 
graden av följsamhet i systemet. Axelsson har i sin studie kommit fram till att användarnas 
inflytande i systemförvaltningsarbetet var relativt litet vilket i slutändan påverkar acceptansen 
till systemet. Användare som inte får gehör för sina önskemål och krav på förändringar 
accepterar systemen i lägre grad än de användare som har möjlighet att påverka sin situation 
gör. 
 
Användardelaktighet 

 
Angelöw (1991) anser att när en förändring ska ske inom en organisation bör de anställda 
vara aktivt engagerade ända från början. Detta innebär att personalen får vara med att 
formulera problem, diskutera förslag till förändringar samt vara med och bestämma takten i 
förändringen. Utanförskap leder ofta till motstånd mot förändring och lågt engagemang. 
 
Enligt Angelöw finns det tre olika förändringsstrategier 
 

1. Den toppstyrda förändringsstrategin bygger på att det är få aktörer som tillsammans så 
snabbt som möjligt försöker finna en lösning på problemet i organisationen. Det är 
organisationsledningen som initierar, som definierar problemet. Sedan ombeds 
eventuellt en konsult att komma med en lösning som utreder vilka åtgärder som bör 
vidtas. För att komma till en snabb förändring bör så få som möjligt involveras innan 
ett förslag presenteras. För att de anställda ska finna förslagen genomtänkta bör 
åtgärderna vara konkreta för att undvika eventuellt motstånd. Denna strategi möter 
ofta motstånd för att de anställda inte fått vara delaktiga vid utformningen av 
handlingsprogrammet, viljan till förändring är därmed låg hos dem som berörs.  

 
Liknade tankergångar hittar vi hos den svenske författaren Olsson (refererad i 
Angelöw, 1991) som anser att konsekvenser av den toppstyrda förändringsstrategin 
kan vara kvarstående missnöje, långvariga konflikter och försämrat samarbete. Vidare 
anser Olsson att personal ofta kan uppleva att deras personliga erfarenheter inte tas 
tillvara eller integreras i verksamhetens förändringar.  
 
Vid den toppstyrda förändringsstrategin görs sällan någon uppföljning av förändringar 
och det kan ofta förekomma olika kommunikationsklyftor mellan olika nivåer i 
organisationerna. Stödjande och underlättande åtgärder sätts ofta in i ett skede av en 
förändring då det redan uppstått problem. Att systematiskt planera åtgärder som kan 
integreras i förändringsprocessen från planering till geniomförande skulle vara mer 
tillfredsställande för organisationen 

 
2. Den representativa förändringsstrategin består av representanter för personal-

organisationer och organisationsledning som tillsammans bildar en projektgrupp. 
Denna grupp är ofta med från idéfas till genomförandenas. De anställda är berörda av 
denna strategi genom datainsamling, i form av att besvara enkäter eller att bli 
intervjuad av någon i projektgruppen. Resultatet av denna förändringsstrategi kan bli 
att de åtgärder som föreslagits av projektgruppen accepteras av de anställda eller också 
rinner det hela ut i sanden.  
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3. Den delaktiga förändringsstrategin innebär att samtliga berörda medverkar i förän-
dringsarbetet. Det är de som berörs av förändringsarbetet som ska planera, genomföra 
och följa upp förändringarna. Detta leder till att många personer är inblandade i 
förändringsarbetet och de berörda har ett starkt engagemang och en stark förändrings-
vilja trots att processen är tidskrävande. Förutsättningarna är goda för att förändrings-
arbetet blir en naturlig del i det vardagliga arbetet. 

 
Angelöw anser att genom bred samverkan och delaktighet underlättas förändringsarbetet. När 
anställda får möjlighet att påverka verksamheten och sin arbetssituation leder de till att de 
känner större arbetsglädje, engagemang och effektivitet.  
 
Tillvägagångssätt vid förbättringar 
 
Organisationer med omfattande IT-användning ska enligt Riksrevisionsverket utse 
arbetsgrupper med representanter för användarna för att hitta nya möjligheter för IT och 
föreslå förbättringar osv. Om detta inte görs finns det risk för att det förslag som läggs fram 
ramlar mellan stolarna. Idéerna finns men hanteringen av dem är inte organiserad.  
 

2.15 Gör systemet användarbart 
 
Gränssnitt 
 
Förvaltningsgrupperna i samarbete med användarrepresentanterna ska enligt Riksrevisions-
verket (1997) utarbeta förslag för användarbara användargränssnitt och hur krav på 
förbättringar ska tas fram. Det är viktigt att användaren inte ska behöva anpassa sig till 
systemets egenskaper, ”tekniken ska stödja användarens starka sidor och undvika de svaga” 
(Riksrevisionsverket, sid. 43). Man måste enligt Andersen (1994) avgöra om informations-
systemet motsvarar användarnas krav. 
 

2.16 Fungerande ändringsrutiner 
 
Riksrevisionsverket (1997) anser att det är av stor vikt att ändringsrutinerna är känd för 
användarna och att en fastställd plan följs inför ändringar i systemet. Dokumentation av 
ändringsrutiners funktioner och beslutsvägar är också viktigt.  
 
Funktioner 
 
Syftet med att ändra systemen är enligt Riksrevisionsverket att dra nytta av den tekniska 
utvecklingen men för de enskilda användarna och verksamheten innebär varje förändring en 
påfrestning. Det tar tid att lära sig nya arbetssätt och funktioner som kan vara svåra att se 
nyttan av. Det gäller att hitta en lämplig balans mellan nyttan av de nya tekniska 
möjligheterna och de besvär som användarna kan uppleva.  
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2.17 Modellen för affärsmässig förvaltningsstyrning 
 
Nordström och Welander (2000) har utvecklat en modell för förvaltningsstyrning som bygger 
på fem framgångsfaktorer som alla genomsyras av ett affärsmässigt perspektiv. Ambitionen 
med modellen är att lösa verkliga problem på ett enkelt sätt. Författarna menar att en modell 
är en förenklad bild av verkligheten därför har de också metoder till stöd för modellen. 
Resultatet av en etablering av modellen är en förvaltningsplan som enligt Nordström et al. är 
ett styrdokument som beskriver förvaltningsarbetet för ett specifikt objekt. De fem fram-
gångsfaktorerna säkerställs vid en etablering av modellen för ett visst system/objekt, dessa 
beskrivs nedan. 
 

2.17.1 Fem framgångsfaktorer 
 
1. Definiera förvaltningen 
 
Denna framgångsfaktor innefattas av att definiera förvaltning och drift och är de förvaltnings-
aktiviteter som är mest frekvent förekommande, dessa beskrivs nedan: 
 
Förvaltningsstyrning: Aktiviteten som syftar till att administrera och styra förvaltningsarbetet. 
Det kan t.ex. innebära traditionella styrningsaktiviteter som utarbetande av förvaltningsplan, 
uppföljning, planering och genomförande av förvaltningsmöten o.s.v. Dessutom innefattar 
förvaltningsaktiviteten marknadsföring och utvärdering. 
 
Användarstöd: Aktiviteten avser att stödja slutanvändaren. Idag är det vanligt att användar-
stöd organiseras i flera nivåer. För att det ska fungera som tänkt är det viktigt att användar-
stödsrutiner upprättas. Rutinen bör innehålla aktiviteter för att förebygga problem och ge stöd 
till funktioner som berörs av det aktuella förvaltningsobjektet. Utbildning ingår också i 
användarstödet. 
 
Ändringshantering: Denna aktivitet är den mest frekvent förekommande förvaltnings-
åtgärden. Många har tidigare trott att systemförvaltning endast består av ändringar. 
Ändringshantering initieras av att det finns ett ändringsbehov inom organisationen. Det kallas 
även för ändringsbakgrund. Utifrån detta finns det fyra kategorier som förekommer i 
förvaltningsprocesser: rätta felen, anpassa, förbättra, och sanera det (RAFS). Nordström och 
Welander(2002) beskriver RAFS enligt följande:  
 
Rutiner 
 
Rättning av felen förekommer mest när applikationer är relativt nya och nyinstallerade. 
Någon hittar ett fel i objektet som direkt eller indirekt påverkar verksamheten.  
 
Anpassningar kan bestå i förändringar i regelverk som styr verksamheten och IT-stödet eller 
nödvändiga förändringar i IT-stödet, införandet av en ny version av ett operativsystem. Om 
ändringen är tvingande kategoriseras den som anpassning 
 
Förbättringar av objektet: vid upptäckt av brister i objektet kan åtgärder vidtas för att uppnå 
ett bättre resultat, effektivare arbetsformer för slutanvändarna. Det kan handla om förbätt-
ringar i samspelet mellan verksamhetsrutiner och applikationer. Denna kategori är inte 
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tvingande. Anpassningar och förbättringar utgör drygt tre fjärdedelar av ändringsarbetet 
sammanlagt. 
 
Sanering består i att upptäcka förändringar i verksamheten som gör att IT-stödet innehåller 
delar som inte längre används, dessa delar tas då bort. 
 
2. Identifiera förvaltningsobjekt 
 
Det som ska förvaltas ska benämnas som förvaltningsobjekt istället för att som tidigare kallas 
för informationssystem. Informationsbegreppet var för begränsat då det endast användes för 
det datorbaserade informationssys temet. Många organisationer förvaltar endast de maskinella 
delarna, IT-stödet och glömmer bort verksamheten och dess affärer. Att separera verksam-
heten och IT-stödet kan leda till att IT-stödet inte stödjer verksamheten på ett önskvärt sätt, 
detta illustreras till höger i figur 2:3 på nästa sida. 

 
 
    Skikt 
 
     1 Affär/Uppdrag                   Verksamhet 
     2 Produkt/Tjänst/Process/Funktion 
 
     3 Applikation     IT- stöd 
     4 Teknisk plattform 
                   
 
 
Figur 2:3 Förvaltningsobjektens delar, Nordström och Welander (2002, sid. 46) 
 
En tårtbit illustrerar i figur 2:3 ett förvaltningsobjekt i en organisation. Alla fyra skikten i 
modellen ska ingå i ett objekt. Det gamla sättet att driva förvaltning genom att bygga upp hela 
arbetet kring applikationen är problematiskt Detta p.g.a. att applikationer idag är integrerade 
produkter i verksamheten och det är då svårt att skilja mellan IT-stöd och verksamhet. Att 
samma applikationer ständigt påverkar varandra vid förändringar kan vara en indikation på att 
det tillhör samma förvaltningsobjekt. För att säkerställa att verksamheten inte får ett haltande 
IT-stöd måste man se förvaltningsobjektet som en helhet. 
 
Varje organisation utser personer som är berörda av förvaltningsarbete dvs. affärsparterna och 
kommunikationen mellan dem. När denna ”affärsbild” är kartlagd utgör den grunden för att 
kunna skapa en förvaltningsorganisation samt ge klarhet i vilka avtalsparterna är. Affärsbilden 
är föränderlig, förutsättningarna förändras. En betydande del i förvaltningsarbetet är att styra 
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upp kommunikationsvägarna mellan affärsparterna. Huvudparterna dvs. verksamhet och 
teknik ska sträva efter att skapa ett- till- ett förhållande.  
 
3. Målstyr förvaltningen 
 
En viktig framgångsfaktor i förvaltningsarbetet är att målstyra förvaltningen med tanke på att 
förändringstakten ökar i de flesta organisationer. Förvaltning innebär till stor del ändrings-
arbete men med planering och framförhållning, kan man undvika att många av dessa 
ändringar blir akuta till sin karaktär. Med målstyrning kan ledningen i organisationen styra 
medarbetarna och samtidigt ge utrymme för ett visst självstyre. Det vanligaste sättet att styra 
förvaltningsarbetet är att följa upp föregående års IT-kostnader för förvaltning. Därefter läggs  
ett antal procent på för att de ansvariga ska ha kännedom om den troliga budgeten för det 
kommande budgeten. Det enda generella mål som sätts upp är att kostnaderna för förvaltning 
ska sjunka under det kommande året. Denna syn är felaktig eftersom det går att nå en högre 
intäkt i verksamhetens affärer genom en ökad förvaltningskostnad. Det borde vara en 
självklarhet att varje krona som satsats på förvaltning av system kan motiveras med ett mål 
och tillhörande aktiviteter. Om förvaltningsarbetet inte har något mål saknas också 
prioriteringsgrunden som behövs för att kunna genomföra rätt ändringar. Denna ändringslista 
är ofta längre än de tillgängliga resurser som finns. Idag är det vanligt att ”den som skriker 
högst” får sina ändringar prioriterade.  
 
Inför planeringen av varje ny förvaltningsperiod drar man lärdom av tidigare erfarenheter 
samt förbättrar kunskapen om det verksamhetsplaner och strategier som ska gälla för 
kommande år. Verksamhetssidan och tekniksidan gör detta genom att söka information som 
kan påverka förvaltningsobjektet. En beskrivning av ”är- läget” ska göras innan man beskriver 
”bör- läget” för att kunna formulera realistiska mål. En mätning av den upplevda nyttan samt 
uppföljning av målen för föregående period är viktig information när nya mål ska formuleras. 
Förvaltningsgruppen är de som arbetar fram ett förslag, på en förvaltningsplan, utifrån egna 
erfarenheter inom sitt specifika område. Styrgruppen godkänner förvaltningsplanen och talar 
om vilka ändringar som eventuellt ska göras. Beslut om mål och budget ska fattas innan nästa 
period har påbörjats.  
 
4. Klargör ansvarsroller 
 
Det vanligaste när man definierar roller i förvaltningsarbete är att man skapar en samordnare 
eller koordinator mellan verksamheten och IT-organisationen. Samordnaren får hela ansvaret 
för förvaltningen på grund av att det annars finns en rädsla för att ansvaret inte tas av någon. 
Förvaltningsarbetet är en verksamhet som ska ha ett gemensamt ansvar men för skilda delar. 
De personer som har störst förutsättningar att nå de uppsatta målen för kommande period ska 
ingå i förvaltningsorganisationen. Grupperna ska sättas ihop på basis av kompetens, erfaren-
het och personlighet inte för att de tillhör någon speciell linjeorganisation. Det kan även kallas 
för mikroorganisation. I de organisationer som automatiskt placerar budgetnivån hos högsta 
chefen är ansvaret ett ”tilldelat” ansvar, inte ett faktiskt ansvar. Budgetnivån ska bemannas av 
de personer som har både ansvar och befogenheter att uppfylla beskrivningarna för de 
utarbetade rollerna. För att en person ska kunna ta sitt ansvar krävs det att personens 
erfarenheter och kompetens ska vägas mot ansvarsområdet. En viktig princip är att 
förvaltningsorganisationen bemannas av fysiska personer och inte av grupper av personer 
eftersom det då blir otydligt vem som har ansvaret. En person kan inneha flera roller och en 
roll kan innehas av flera personer. De två viktigaste grupperna i en mikroorganisation är 
styrgrupp och förvaltningsgrupp. 
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5. Bygg rutiner 
 
Rutiner skall byggas för alla de aktiviteter som definieras som förvaltning. Rutinerna 
beskriver vad man gör och knyter ihop ansvarsroller med arbetsuppgifter i förvaltningen. De 
rutiner som är viktigast att bygga är de som hanterar ändringar av systemet. Rutinerna är 
viktiga för att säkerställa att ändringarna prioriteras och styrs utifrån rätt förutsättningar. 
Verksamhet och teknik måste beaktas i samband med ändringar, i många organisationer sker 
ändringsarbetet helt teknikinriktat. Ändringshanteringen är enligt den mest omfattande 
aktiviteten i förvaltningsarbetet. Den består främst av förbättringar och utveckling som 
prioriteras utifrån förvaltningens mål. Aktiviteterna styrs med hjälp av rutiner som beskriver 
vad, vem, när och hur. 
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3 Metod 
 
I detta kapitel presenteras de ansatser denna uppsats bygger på, utvärdering och kritisk 
granskning av de använda metoderna, validitet och reliabilitet för vårt data i uppsatsen. 
 

3.1 Forskningsansats 
 
Enligt Backman (1998) finns det två olika forskningsansatser, induktion och deduktion. I den 
induktiva ansatsen börjar man i empirin och samlar in data för att därefter formulera begrepp i 
form av hypoteser eller teorier. Med deduktion lägger man initialt tyngdpunkten från 
begreppsliga formuleringar i form av teorier, frågeställningar eller hypoteser för att därefter 
gå ut i empirin.  
 
Eftersom vi i vår undersökning utgick ifrån befintliga teorier och sedan jämförde dessa med 
vår empiriska studie anser vi att vi utifrån Backman kan dra slutsatsen att vår forskningsstudie 
varit deduktiv. 
 

3.2 Undersökningsansats 
 
Yin (1994) anser att en fallstudie är en noggrann studie av ett litet antal undersöknings-
enheter och beskriver komplexa beteenden och processer. En fallstudie kan utföras på två 
olika sätt, som en enfallsstudie eller en flerfallsstudie. Vid enfallsstudier studeras endast ett 
kritiskt fall som har en väl formulerad teori, eller beskriver en unik händelse som har något 
nytt att tillföra enligt Yin. En flerfallsstudie innebär att flera fall studeras samtidigt. De 
enskilda fallen jämförs med varandra för att hitta likheter eller olikheter. En inbäddade 
flerfallsstudie innebär att fallen som studeras finns på samma enhet eller företag.  
 
I vår undersökning önskar vi få information av beskrivande och förklarande karaktär och vill 
även få en djupare förståelse för hur användare beaktas i systemförvaltningsarbete. Vi har 
därför valt att utföra en fallstudie. Vår fallstudie innefattar två fall från olika kontext inom 
samma organisation, det innebär att vi utfört en inbäddad flerfallsstudie. Varje enskilt fall 
valdes ut med tanke på studiens syfte, frågeställning och teori. 
 

3.3 Undersökningsstrategi 
 
Kvalitativa studier kan enligt Pettersson (1994) definieras som undersökningar som har till 
syfte att karaktärisera människors uppfattningar, bedömningar, handlingar, terminologi, 
erfarenheter och tolkningar. Pettersson anser att vid kvantitativa studier är det huvudsakliga 
syftet att mäta och beräkna i kvantitativa mått (”hur ofta”, ”hur vanligt”). Kvalitativa studier 
genererar och upptäcker teorier från några få empiriska fallstudier medan kvantitativa studier 
genomförs relativt ytliga, men representativa datainsamlingar. 
 
Den kvalitativa studien stämmer överens med den frågeställning som vår studie innefattar och 
som har för avsikt att karaktärisera hur användare beaktas i systemförvaltningsarbete. Vi vill 
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få fram människors uppfattningar, erfarenheter och tolkningar, ett resultat som är svårt att nå 
med en kvantitativ undersökning. 
 

3.4 Datainsamlingsmetod 
 
Yin (1998) menar att i fallstudier är det viktigt att tillämpa metodtriangulering för att få ett 
bredare dataunderlag och för att få en säkrare grund för tolkning. Metodtriangulering innebär 
att forskaren kombinerar olika typer av datainsamlingsmetoder och tillförlitligheten höjs 
därmed på det data som samlats in. De datainsamlingsmetoder som Yin talar om är intervjuer, 
direktobservationer, deltagandeobservation, dokumentation, arkvimaterial och fysiska 
artefakter. Enligt Yin finns det olika typer av intervjuer, strukturerade-, semistrukturerade- 
och öppna intervjuer. De strukturerade intervjuerna beskriver Yin som att frågorna är tydligt 
strukturerade och går i en linje med en formell enkät. Semistrukturerade intervjuer innebär att 
forskaren ställer frågor från ett förutbestämt frågeformulär. Respondenten ger utifrån dessa 
frågor ”öppna” svar. I en öppen intervju finns det enligt Yin inga fördefinierade frågor, 
respondenten är mer som en informatör utifrån de temaområden som forskaren tagit fram. 
 
Den datainsamlingsmetod vi tillämpar består i att vi kombinerar intervjuer och dokumentation 
för att samla in våra data till undersökningen. De intervjuer vi kommer att genomföra är 
semistrukturerade till sin karaktär. Denna form av intervju passar vår undersökning då vi vill 
att respondenterna ska beskriva och förklara sina upplevelser utifrån de frågor vi ställer. Efter 
att ha utfört intervjuerna genomförs källstudier som består av att studera delar av 
verksamheternas dokumentation dvs. tolkning av dokument och dess innehåll. 
 
De personer som ingår i den empiriska undersökningen har valts ut baserat på att de har 
erfarenheter och/eller medverkar i förvaltningsarbetet i de utvalda förvaltningsobjekten, inom 
det specifika företaget. Teori kring ämnesområdet har vi hämtat från litteratur skrivna av 
erkända författare och forskare inom ämnet.  
 

3.5 Analysmetoder 
 
Enligt Lantz (1993) måste forskaren redan innan datainsamlingen ha klargjort vilka analyser 
som kan vara av värde för frågställningen i uppsatsen. Textanalys innebär enligt Lantz att 
forskaren tar fram ett antal nyckelord från teorin. Under dessa nyckelord sammanfattas det 
data som är relevant gentemot forskningsfrågan. Detta görs för att forskaren ska kunna 
abstrahera och reflektera kring nyckelorden. Sedan fortsätter arbetet med textanalysen med att 
identifiera mönster i hur nyckelorden är relaterade till varandra för att förstå helheten och 
kärnan i materialet och tillsist för att kunna svara på forskningsfrågan  
 
Den analysmetod vi valt att tillämpa för vår datainsamling är textanalys. Den är lämplig i vår 
databearbetning på grund av det komplexa materialet som vi samlat in. 
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3.6 Validitet och reliabilitet 
 
Validitet innebär enligt Yin (1994) att forskaren mäter det som avses att mätas. För att 
säkerställa vår validitet utvecklade vi frågor till de semistrukturerade intervjuerna utifrån det 
syfte och den frågeställning vi arbetat efter och den teori vi studerat inom området.  
 
Yin (1994) menar att reliabilitet kräver att ett mätinstrument är pålitligt. Målet med reliabilitet 
är enligt Yin att minimera felen i undersökningen och uppnå så opartiska resultat som möjligt. 
För att uppnå en hög pålitlighet, dvs. reliabilitet kommer vi att utgå från den förvaltnings-
modell som företaget tillämpar. Vi väljer att intervjua relevanta personer som är kunniga eller 
delaktiga inom vårt ämne. Eftersom förvaltningsmodellen är uppdelad i verksamhets- och 
tekniksida anser vi att det är av yttersta vikt att båda sidor blir representerade i fallstudien. En 
annan aspekt för att säkerställa reliabiliteten är att användarna också ska representeras på ett 
tillförlitligt sätt genom att vi intervjuar flera personer på olika avdelningar inom företaget.  
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4 Empiri 
 
I det här kapitlet beskriver vi den empiriska delen av vår uppsats. Undersökningen 
genomfördes som en fallstudie hos LKAB i Malmberget, Kiruna och Luleå. Avdelningen för 
Totalkvalitet var våra idégivare till arbetet och fallstudien utfördes med hjälp av 
semistrukturerade frågor. Semistrukturerade intervjuer ger personen som utfrågas möjlighet 
att utveckla och beskriva sin situation utifrån fördefinierade frågor. Detta var viktigt för oss i 
vår studie eftersom vi ville veta hur användarna är delaktiga i arbetet med förvaltning. I detta 
kapitel börjar vi med att ge en allmän beskrivning över LKAB:s verksamhet och deras 
förvaltningsmodell. Därefter presenterar vi hur vi praktiskt genomförde undersökningen. 
Tillsist redovisar vi det resultat undersökningen gett. 
 

4.1 Företaget 
 
LKAB är en av världens ledande producenter av högförädlade järnmalmsprodukter och de är 
även en av de största pelletsleverantörerna. Företaget är en högteknologisk processindustri 
som målmedvetet satsar på ny teknik, forskning och utveckling. Med fokus på kundnytta, 
kvalitet och ökad förädlingsgrad ska marknadspositionen stärkas för framtiden. 
 
LKAB bedriver verksamhet på fem orter i norra Sverige och Norge och är statligt ägt. 
Företaget har idag omkring 3000 arbetare. Under år 2001 uppgick den totala produktions-
volymen för malmprodukter till drygt 19,8 Mt. Produkterna levereras till kunder i bl.a. Europa 
och Mellanöstern.  
 

4.2 LKAB:s förvaltningsmodell 
 
Vi har intervjuat två kategorier av respondenter, dels de som är förvaltningskunniga och dels 
de som representerar användare. De personer som representerar förvaltningskunniga är 
delaktiga i LKAB:s förvaltningsarbete av två olika system. Personerna representerar olika 
roller i den förvaltningsmodell som företaget tillämpar i sitt arbete med att förvalta systemen 
se bilaga 1 och bilaga 2. Systemansvarig, teknikansvarig, kontaktperson för verksamheten, 
drifttekniker och användare av systemen är de roller som vi intervjuat för båda systemen.  
 
I förvaltningsmodellen har vi valt att avgränsa bort systemägaren (SA) och teknikchefen (TC) 
när vi intervjuat de olika rollerna. Dessa två rollbefattningar hade inte någon medverkan i det 
direkta systemförvaltningsarbetet förutom budgetansvaret. Detta innebar att de därmed inte 
kunde tillföra uppsatsen något för att uppfylla vårt syfte. 
 
De respondenter som deltagit i vår undersökning har olika bakgrund och arbetsuppgifter. Alla 
har de andra arbetsuppgifter, förutom arbetet med systemförvaltning. Vissa av dem arbetar 
mer och andra mindre med förvaltning. De respondenter som representeras som användare är 
inte insatta i förvaltningsarbete utan använder endast systemet som ett hjälpmedel i sitt 
dagliga arbete. Att intervjua användare var av stor vikt för att kunna få en bild av hur dessa 
upplever systemet. Vi ville få en helhetsbild av hur systemet upplevs, både från förvaltare och 
från användare.  
  



Systemförvaltning – användaren i fokus 

22 

4.3 Det praktiska arbetet 
 
Tillsammans med LKAB i Malmberget, avdelningen för Totalkvalitet kom vi överens om att 
skriva en C-uppsats i samarbete med dem. Företaget hade ett flertal olika ämnen som vi hade 
att välja på, dessa fick vi skickade till oss via e-mail. Ämnena var av olika karaktär, tre av 
dem var störst intresse för oss. Vi träffade vår hand ledare, Hugo Quisbert på Luleå tekniska 
universitet, för att diskutera ämnena. Diskussionen utmynnade i att vi hade två ämnen som 
kändes intressanta och som hade tydliga problemområden. Ämnena diskuterades vid ett 
telefonmöte med LKAB. Utifrån detta valde vi vårt ämne ”Hur beaktas användarsidan i 
förvaltningsmodellen i LKAB?”. Därefter gjorde vi ett första besök i Malmberget där vi fick 
information om företaget och en första introduktion i ämnet systemförvaltning. Därefter 
fortsatte arbetet på hemmaplan med att vi formulerade problemområde, forskningsfråga och 
syfte. Sedan började vi samla litteratur och skriva vår teori.  
 
När vi skulle välja respondenter att intervjua var vår första tanke att se på tre olika system och 
söka svar på vår forskningsfråga i dessa. Vid kontakt med LKAB valde vi att endast 
undersöka användarnas delaktighet i två system, detta på grund uppsatsens omfattning och 
tidsåtgång. 
 
Utifrån teorin och syftet utformade vi intervjufrågor som skulle ställas till de personer som 
hör till förvaltningsgruppen och även frågor som var riktade till användarna, se bilaga 3 och 
bilaga 4. Vi ställde olika frågor till dessa båda kategorier eftersom den senare inte är insatt i 
förvaltningsarbetet. Frågorna hade gemensamma beröringspunkter och det var svaren på 
dessa som vi var ute efter.   
 
Intervjuerna genomfördes under tre dagar under v.15 i Kiruna, Malmberget och Luleå. Vi 
genomförde en provintervju via telefon med en bekant som tidigare varit anställd i företaget 
och hade kunskap i ämnet. Provintervjun avlöpte bra och efter denna behövde vi endast 
omformulera några frågor för att förenkla intervjumanualen. Vi genomförde därefter vår 
fallstudie och det blev sammanlagt 14 stycken intervjuer. Eftersom vi förberett oss mycket 
noggrant och planerat tidsschemat i detalj flöt arbetet på utan större problem. Vi använde oss 
av en bandspelare för att dokumentera intervjuerna. Detta för att vi ville ha en tillförlitlig och 
komplett dokumentation av intervjuerna. Kvalitén på inspelningarna blev tillfredsställande 
och det har varit bra att ha kvar dem på band för att kunna gå tillbaka och lyssna på dem igen 
om det funnits behov. 
 
Under intervjutillfällena fick vi se att tiden och innehållet varierade beroende på den person vi 
utfrågade. Flertalet av respondenterna var mer engagerade i ämnet och ville gärna ”blomma 
ut” i sin beskrivning av situationen. Detta kunde i vissa fall leda till att svaret på den ställda 
frågan hamnade utanför ämnet. Vi som utförde intervjun ställde ibland följdfrågor som inte 
var likadant utformade för samtliga respondenter. Svaren på frågorna kunde inte jämföras 
med några andra svar och vi kunde därför inte dra några slutsatser utifrån dem. Detta 
resulterade i att vi inte kunde ta med frågorna i analysarbetet, men de tillförde oss kunskap 
som vi kan använda i våra slutsatser. Vi har även utfört två kompletterande intervjuer för att 
också få en bild över införandet av systemen. Det var viktigt för att vi ville se hur användarna 
beaktats i detta arbete.    
 
Nu i efterhand kan vi känna att vår datamängd blev för stor och krävde mer tid än vad vi hade 
trott. Trots detta känner vi att vi inte hade velat förändra genomförandet eftersom det gett oss 
en tydlig bild av empirin.  
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4.4 Resultatredovisning 
 
Nedan redovisas sammanfattningar på svaren som vi kunnat utläsa från våra intervjuer. 
Sammanfattningarna redovisas under de olika nyckelorden som vi funnit i teorin, dessa är 
också sammanbundna med vår forskningsfråga.  
 

4.4.1 Nyckelord från intervjuer med förvaltningskunniga 
 
I detta avsnitt redovisas resultatet av de synpunkter som förvaltningskunniga personer 
delgett.  
 
Systemförvaltning 
 
Ett flertal av respondenterna ansåg att systemförvaltning är:  

o Ett stöd för verksamheten för att dom ska ha någon att vända sig till vid problem 
o Bra för att utveckla och administrera systemets funktion 
o Ett sätt för att lättare kunna komma med förslag till förbättringar 

 
Andra åsikter som flera respondenter hade var att systemförvaltning står för att klara driften 
av ett system och hålla systemen tillgängliga. Ett forum där man kan hantera det här med för-
valtning, där man kan prioritera förändringar 
 
Ett fåtal respondenter ansåg att en fördel med systemförvaltning är att det tillsätts ansvariga 
som bevakar och lägger ned sitt intresse i systemen och som kan ta beslut om systemet. 
 
Nedanstående åsikter ansåg enskilda respondenter om systemförvaltning: 

o Det är viktigt med nöjda kunder 
o Det handlar om underhåll, att ta hand om systemet  
o Uppfylla kraven från användarna  
o Hålla systemen som det är tänkt 
o Är ett organiserat arbete 
o Den tekniska sidan ser systemförvaltning som ordning och reda och har inte samma 

tänk om systemförvaltning som verksamheten 
o Det blir enklare att hjälpa användare och serva verksamheten med den support och det 

stöd som krävs 
o Det finns ett forum för att ta upp ärenden 
o Det är en bra mix av roller i förvaltningsgruppen av systemen 
 

 
Systemförvaltning, syfte och mål 
 
Ett flertal respondenter tyckte att syftet och målet med god systemförvaltning är att:  

o Tillgodose att systemet används till vad det är avsett att göra. 
o Tillhandahålla ett välfungerande system 
o Anpassa system efter behov och krav 
o Vårda system och användarna 
o Beakta användarnas önskemål 
o Ta upp önskemål och synpunkter på systemet och genomföra eventuella förändringar 
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Nedanstående åsikter ansåg enskilda respondenter om syftet med systemförvaltning: 
o Få kontroll på kostnader vad gäller systemet, förvaltning och drift 
o Tillhandahålla ett säkert system 
o Leverera mot verksamheten 
o Underhålla  
o Få ut det mesta av systemet 
o Verksamheten ska kunna använda systemet på bästa sätt 
o Vidareutveckla systemet 
o Man vet att systemet används, lever och frodas 
o Det blir en bättre uppföljning av systemen och man kan tidigare upptäcka eventuella 

problem 
 
Användardelaktighet 
 
De flesta respondenter ansåg att det är av stor vikt att sondera terrängen, att vara ute och fiska 
vad användarna tycker.  
 
Ett flertal av de intervjuade personerna i förvaltningsgruppen tyckte att  

o datahjälpen/supporten ska ta emot användarnas ärenden. De har lathundar för att 
hjälpa dem vidare 

o Det är viktigt att lyssna på användarna 
o Rutiner/kanaler ska finnas för att användarna ska kunna komma till tals 
o Användarna ska kontakta kontaktpersonen för verksamheten i förvaltningsgruppen 

som sedan för ärendet vidare 
o Användarna ska uppmärksamma och informera om förbättringsmöjligheter, felaktig-

heter, rättningar och anpassningar av systemet 
o Användarna fått vara delaktiga genom enkätundersökningar 

 
Följande åsikter ansåg ett fåtal av respondenterna: 

o Finns det ingen förvaltningsorganisation får användarna ingen hjälp 
o Vissa användare vill inte lära sig och träna på att använda systemet. De bygger upp ett 

motstånd emot systemet 
o Alla användare vet inte var de ska vända sig 
o Det är viktigt att ge användarna en morot och se till att de har tid för att engagera sig i 

systemet. Om detta inte görs har de inget intresse av systemet 
o Användarna måste få utbildning i systemet för att kunna använda det 
o Användarna ska markera hur väl systemet fungerar utifrån syftet med systemet och de 

ska ge synpunkter på användbarheten för systemet. 
o Ansvaret ligger mest på användarna 
o Delat ansvar för kontakten mellan användare och förvaltningsgrupp 

 
Verksamhet  
 
Alla respondenter i förvaltningsgruppen tyckte att  verksamheten är den viktigaste delen i för-
valtningsarbetet. 
 
Nedan beskrivs fler åsikter från respondenterna vad gäller verksamhet: 

o Verksamheten är de som använder verktyget 
o Användare och verksamhet är viktiga för verksamhetsnyttan, tekniken kan man köpa 

på Domus 
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o Viktigt att ha en kontaktperson i förvaltningsgruppen som för fram verksamhetens 
synvinkel 

o Verksamheten kan ibland ha för komplexa önskningar, ex klickbara knappar överallt. 
Det blir ett glapp mellan verksamhet och tekniksida i diskussioner om vad som är 
tekniskt genomförbart. 

o Ingen teknik styr vår verksamhet, det är alltid människan som står bakom. 
o Det kan bli krock mellan verksamhet och teknik om det inte finns någon fungerande 

förvaltningsorganisation 
 
Teknik 
 
Nedanstående åsikter lades fram från ett fåtal respondenter:  

o Det kan vara för mycket av teknik, ska vara 50/50 % 
o Tekniken ska vara ett hjälpmedel för verksamheten 
o Tekniken ska kunna svara upp mot verksamhetens önskemål 
o Tekniken är en möjlighet eller ett hinder för verksamheten 

 
Ansvar 
 
Ett fåtal av respondenterna ansåg att det är styrgruppen för systemet som har det övergripande 
ansvaret för- och förvaltningen av systemet.  
 
Några respondenter tyckte att det är svårt att arbeta om det inte är definierat vem som tar hand 
om vad. Det är viktigt att ansvarsfördelningen ska vara tydlig.  Andra respondenter menade att 
det är viktigt att det är rätt personer som tar ansvar för den roll som de har tilldelats. De ska 
också ha kunnande och engagemang om systemet och förvaltningen och inte bara vara ett 
namn på ett papper. 
 
En del intervjupersoner i förvaltningsgruppen ansåg att driftsteknikerna har ansvaret för att 
göra systemet tillgängligt. Ett fåtal respondenter tyckte att användare och förvaltnings-
gruppspersonal har delat ansvar för att kanalisera behov och förändringar som ska göras i 
systemet.  
 
Följande åsikter ansåg ett fåtal av respondenterna: 

o Det är viktigt att förvaltningsgruppen tar kontakt med användarna ute i verksamheten 
o Kan bli för mycket teknikorienterat i förvaltningsorganisationen om verksamhet inte 

finns representerade i förvaltningsgruppen 
o Systemägaren har det övergripande ansvaret för systemet 
o Teknikchefen arbetar med IT-strategi på strategisk nivå och har helhetssynen över 

flera system 
o Systemansvarig ska ta fram ett användarvänligt system, stötta och bevaka 

förvaltningsgruppens arbete. Denna har ett operativt ansvar för systemet, tar hand om 
verksamhetsdelen och har även ekonomiskt ansvar. 

o Kontaktpersonen har den starka rollen genom att han/hon representerar verksam-
heten/användarna i förvaltningsgruppen. I gruppen ska kontaktpersonen Han/hon 
ansvara för att visa på användarnas behov. Han/hon jobbar mot tekniken och är 
kontakten till alla användare och jobbar praktiskt med systemet 

o Teknikansvarig ska ta reda på om det finns några problem på ägarsidan. Denna person 
har kunskap om teknik och det är viktigt att personen har förståelse för användarna 
och verksamheten 
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o Om det inte finns en fungerande systemförvaltning finns det ingen ansvarig för 
systemet  

o Datahjälpen slussar användarna rätt i kontaktvägarna till dem som har ansvaret för 
ärendet 

o Ingen vill ta ansvar för ett system som fungerar dåligt redan vid framtagandet 
o Det förekommer i vissa system att ingen tar ansvar för att det tillsätts en förvaltnings-

organisation, då finns ingen som är ansvarig för systemet 
o Ansvaret för att tillsätta en förvaltningsorganisation ska till stor del ligga på data-

avdelningen som måste vara hårda och inte sätta igång system som inte har en korrekt 
förvaltning. De måste stänga ute användarna tills detta är klart 

o Tekniksidan är dålig på att ta sitt ansvar, ärenden har fått ligga i flera månader. De 
verkställer inte beslut i tid  

o Det är ett linjeansvar att delge användare var de ska vända sig vid fel och förslag  
o Användarna på alla nivåer har ett ansvar att träna på användandet. Att ett system 

bedöms som krångligt kan bero på att användarna inte hinner eller vill ägna sig åt att 
lära sig eller träna på användandet    

 
Problem/fallgropar 
 
Många av respondenterna ansåg att det är viktigt att rätt personer är med i förvaltningen. Om 
det inte är det kan problemet bli att person bara blir ett namn på ett papper. 
 
Nedan följer andra problem med systemförvaltningen i företaget som ett flertal 
intervjupersoner lade fram: 

o Förvaltningsgrupperna har en tendens till att väga över i den tekniska vågskålen. 
o Företaget inför ofta system men tar inte hand om dem sen, det innebär att systemen 

blir vildvuxna. 
o Om användare inte får komma till tals i förvaltningsarbete och införande av system 

kan de få ett motstånd till att använda systemet. Problemet med detta blir att systemet 
blir för teknikbaserat och för komplext i interaktionen mellan människa - maskin.  

o Om användarnas önskemål dominerar i förvaltningsarbetet kan det leda till att det blir 
mycket anpassningar, vilket innebär högre kostnader för support och underhåll av 
systemet. Då kan det innebära att när nya versioner ska införas har man gått ifrån 
standardsystemet så mycket och det blir för kostsamt och svårt att genomföra upp-
graderingen.  

o Kostnadsfrågan – förvaltning kostar ju pengar 
o Det finns för lite folk för att utföra till exempel utvärderingar mm.  
o Det finns för lite tid och resurser – visar på att vi inte jobbar enligt modellen i alla 

lägen. 
 
Nedan följer andra problem som enskilda respondenterna tagit upp: 

o System byggs innehållsmässigt upp på rätt sätt vid starttillfället men sen så fallerar det 
därför att verksamheten runtom förändras utan att systemet hänger med 

o Det finns många system inom organisationen och de flesta har någon form av 
systemförvaltning. Det blir många olika förvaltningar och den ena vet inte vad den 
andra gör. 

o Förvaltningen fungerar inte för alla system. De fungerar teoretiskt men inte praktiskt. 
o Verksamheten har inte nog med kompetent folk som kan sitta med i en förvaltning, 

samma person kan sitta med som två roller. Det innebär att denna inte hinner med att 
engagera sig i arbetet  
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o Det är svårt att använda systemet för användarna, det är inte tydligt uppbyggt för dem 
o En del ägare vill inte kännas vid sina egna system, de tar ej ansvaret för dem 
o Försöka fånga upp problemen innan de uppstår, kunna se indikationer 
o Det finns användare som anser att administrativa system är en belastning. De har inte 

tid och lust att engagera sig i systemet och ge tips på förbättringar osv. 
o Systemförvaltning kan lätt bli en pappersprodukt 
o Ett vanligt förekommande problem är att företaget har för bråttom vid framtagandet 

och införandet av ett system 
o Om man inte jobbar aktivt med systemförvaltningsarbetet innebär det att när det 

kommer en ny version så är man inte förberedd 
o Om man inte har någon fungerande systemförvaltningsmodell eller klar grupp så vet 

man inte vart man ska vända sig vid problem 
o Standardsystem har en begränsning i sig, det går inte att göra vilka anpassningar som 

helst 
o Tekniksidan är dålig på att ta sitt ansvar, ärenden har fått ligga i flera månader, de 

verkställer inte beslut i tid 
o Om man inte har en fungerande systemförvaltning kan man inte kontrollera att 

systemet fyller sin funktion 
o Om förvaltningsgruppen är en sluten grupp som driver systemet på ett sätt som ingen 

annan förstår, kommer det förmodligen att självdö för att ingen använder det. 
o I vissa förvaltningsgrupper förvaltar man inte systemet utan man pratar bara en massa 

teknik på mötena. 
o Företaget har i många år gjort felet, att köpa ett system utan att riktigt veta vad vi ska 

ha det till. Vi köper ett system som har 100 funktioner medan vi kanske bara använder 
5 eller 20 av dem. Vi har inte systematiserat i förväg, inte funderat över, här är vi och 
hit ska vi. 

o Systemägare kan lätt bli tandlösa, dvs. på pappret blir de ägare och ansvariga men 
sedan har de inga medel att använda. 

o Det finns en risk att användarna kan fara iväg i sina önskemål, det gäller att ha en IT-
strategi, ha framförhållning, 

o Verksamheten vill gärna driva iväg i sina önskningar, men tekniken räcker inte alltid 
till eller så kanske det blir för stort och dyrt. 

 
Förbättringar som kan göras med förvaltningsarbetet 
 
Nedan följer åsikter på vilka förbättringar som kan göras i företagets förvaltningsarbete: 

o Dataavdelningen ska få ansvaret att tillsätta en förvaltningsorganisation för varje 
system. De ska se till att företaget inte sätter in system som inte har en korrekt 
förvaltning 

o Driftsteknikerna borde få vara med i ett tidigare skede vid förändringar för att se ett 
tydligare sammanhang 

o Ta oss mer tid att beakta de mjukare frågorna verksamhetens behov, användarens 
behov 

o Delaktighet från användarna är en viktig del i arbetet med att förbättra system-
förvaltningsarbetet 

o Måste hitta strategier för systemen och att underhållen inte blir för omständliga 
o Det gäller att upprätta en mer kontinuerlig kontakt ut mot användarna 
o Ha fler förvaltningsgruppsmöten för att oftare kunna stämma av, få bättre kunskap på 

nuläget 
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o Att från förvaltningsgruppen kunna gå ut på ett tydligt sätt med önskan om att få in 
förbättringar på systemet från användarna 

o Göra systemet så användarvänligt som möjligt 
o Viktigt att sälja systemet till användarna, förklara fördelarna med det 
o Viktigt att utbilda folk så att de förstår då får de en ökad förståelse för systemets funk-

tion 
o Vill skapa en bättre kontakt mellan driftsteknikern och teknikansvarig i förvaltnings-

gruppen. 
 

4.4.2 Nyckelord från intervjuer med användare 
 
I detta avsnitt redovisas resultatet av användarnas synpunkter. Datamaterialet som vi samlat 
in kommer från två olika system, dessa benämner vi system 1 och system 2. Därför har vi valt 
att presentera analysen av gränssnitt och funktioner var för sig. De övriga nyckelorden ger en 
generell bild över användarnas åsikter och vi har därför sammanfattat dessa gemensamt, 
oberoende av vilket system användaren representerar.  
 
Upplevelse av system 1 
 
Majoriteten av respondenterna som representerade användarna av systemet System 1 ansåg att 
det var problem att hitta i systemet, det är dålig struktur i det. 
 
Några av respondenterna ansåg att gränssnittet: 

o Är jättejobbigt att förstå 
o Inte är användarvänligt 
o Är lätt att klicka runt och söka i 
o Följer en kapitelstrukturen som är svår att förstå. Det är svårt att se vilken väg man ska 

ta för att hitta det man söker 
 
Ett flertal av användarna ansåg följande om funktionerna i System 1: 

o Det är svårt med ordbehandling, fungerar inte som ett vanligt ordbehandlingsprogram  
o Systemet tappar inställningar i mallarna när man skriver i det 
o Svårt vid skapandet och borttagning av dokument 
o Funktionsmässigt får man som användare ut det man vill av systemet 
o Det är ett invecklat upplägg och det tar tid att navigera i det 

 
Någon användare ansåg att han saknar kunskap om alla funktioner som finns i systemet 
. 
Upplevelse av system 2 
 
Åsikterna om gränssnittet bland respondenterna som representerade användarna av systemet 
visar vi nedan: 

o Svårt att hitta saker som man sällan använder 
o Enkelt att hitta i det man använder ofta 
o Svårt att hitta genvägar, otydlig struktur 
o Många bilder, lite info på varje bild 
o Hierarkiskt uppbyggd struktur, måste gå tillbaka hela vägen, invecklat 
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Majoriteten av respondenterna som representerade användarna av System 2 ansåg att de 
funktionsmässigt får ut det de vill i systemet. 
 
Ett flertal av användarna ansåg följande om funktionerna i System 2: 

o Uppföljningen är inte bra, dålig struktur, ej lätt att hitta rätt 
o Anmodan för stora inköp ska fyllas i av chefer i systemet men fastnar ofta efter vägen.  

Orsaken till detta är okänd, problemet har funnits hela tiden sedan systemet togs i bruk 
o Får inte ut de rapportlistor som behövs i systemet, detta göra manuellt 
o Svårt att använda sökfunktionen  

 
  
Rutiner kring felhantering 
 
Ett flertal av respondenterna som representerade användarna för både System 1 och System 2 
anser att de vid fel rapporterar vidare till kontaktpersonen för respektive system. Några ansåg 
också att det finns personer i deras närhet som kan hjälpa dem vid mindre fel. 
 
Nedan följer åsikter med rutiner kring felhantering som enskilda respondenter tagit upp: 

o Känner inte till om det finns några rutiner 
o Försöker åtgärda felen själv 
o Felet åtgärdas temporärt men grundproblemet i systemet finns fortfarande kvar 
o Nyckelpersoner togs tidigare ut från verksamheten för att stödja användarna vid behov 
o Kan ringa till datahjälpen när fel uppstår 

 
Ansvar vid förändringar i systemet 
 
Majoriteten av respondenterna ansåg att den systemansvarige för systemet har ansvaret vid 
förändringar medan några ansåg att systemägaren har ansvaret. 
 
Problem 
 
Nedan följer åsikter om problem som enskilda respondenter tagit upp: 

o De som inte använder systemet dagligen har stora problem med att använda det 
o Det är lätt att göra misstag i systemet ex. radera dokument 
o När problem uppstår söker man reda på den som kan hjälpa en. Vill man ha hjälp så 

får man. 
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Tillvägagångssätt vid förbättringar 
 
Ett fåtal respondenter menade att de föreslår förändringar till de grupper som arbetar med för-
ändringarna av systemet. 
 
Andra åsikter som fördes fram om tillvägagångssättet vid förbättringar 

o Vanliga användare vet inte hur ärendet går vidare  
o Förbättringsförslag ska lämnas till kontaktperson eller teknikansvarig för systemet 

 
Användardelaktighet 
 
Nedan följer åsikter om systemförvaltningsarbete som enskilda respondenter tagit upp: 

o Användarna får komma till tals, vi får önska men går det inte igenom så accepterar jag 
det. Då har jag ju i alla fall fört fram det 

o Tycker att de ansvariga lyssnar och att det händer något med det ärende man lämnat in 
o Vanliga användare har nog idéer om förändringar och förbättringar men de kommer 

sällan fram och ofta kanske ingen bryr sig. Detta är på grund av att systemet är ett 
standardsystem, det kostar för mycket att göra stora förändringar. Många saker är för-
utbestämda 

o Användarna känner förhoppningsvis stöd även om de inte kan få igenom alla sina 
önskemål 

o Användarna måste själva ta ansvar för att föra fram förändringsbehov eller klagomål 
om systemet. Det ligger inte bara på förvaltningsgruppens ansvar  

 
Förbättringar: 
 
Ett fåtal användare ansåg att det behövs ett nytt gränssnitt och struktur för systemet. 
 
Andra åsikter om förändringar från användarna var: 

o Det gäller att det finns nyckelpersoner som kan systemen ute i verksamheten 
o Göra systemets upplägg mer användarvänligt genom att efterlikna strukturen på en 

webbsida 
o En mer processinriktad startmeny skulle vara bra, det går då snabbare att hitta det man 

vill 
o Finns ett stort behov av förändring 
o Vill kunna skapa en rapport själv 
o Använda en läsare med hjälp av streckkod vid inventering 
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5 Analys 
 
I detta kapitel presenterar vi en analys av det material vi tagit fram i empirikapitlet och i 
teorikapitlet. Vi analyserar och försöker hitta generella likheter i den insamlade data-
mängden, dessa jämför vi även med teorin. 
 

5.1 Analys av nyckelord från intervjuer med förvaltningskunniga 
I detta avsnitt redovisas analysen av de synpunkter som förvaltningskunniga personer delgett.  
 
Systemförvaltning 
 
Systemförvaltning innebär enligt förvaltningspersonalen vi intervjuat att det finns ett stöd för 
verksamheten och att de har någonstans att vända sig vid problem med systemet. En 
respondent  menade att det är viktigt att ha ett forum, där man kan ta upp ärenden. Andra 
respondenter tyckte att systemförvaltning är bra för att utveckla och administrera systemets 
funktion. Arbetet med förvaltning av system är ett sätt för att lättare kunna komma med 
förslag till förbättringar. Personalen i förvaltningsgrupperna ansåg också att systemförvaltning 
står för att klara driften och underhållet av ett system och hålla systemen tillgängliga. En 
intervjuperson menade att det blir enklare att hjälpa användare och serva verksamheten med 
den support och det stöd som krävs. En respondent ansåg att en fördel med systemförvaltning 
är att det tillsätts ansvariga som bevakar och lägger ned sitt intresse i systemen och som kan ta 
beslut om dem. Riksrevisionsverket (1997) menar att förvaltningen bl.a. består av underhåll 
för att trimma systemet, att rätta felaktigheter och förändra systemet så att det motsvarar de 
krav som ställs från användarna. 
 
En annan aspekt som Riksrevisionsverket framhåller med systemförvaltningen är att den ska 
bidra till att uppfylla verksamhetens mål och se till att systemen används effektivt. Dessa 
åsikter delas också av personal i företaget som menar att det är viktigt att hålla systemet som 
det är tänkt och uppfylla kraven från användarna i den mån det är möjligt. 
 
I företaget ansåg en av respondenterna att den tekniska sidan ser systemförvaltning som 
ordning och reda och har inte samma tänk om systemförvaltning som verksamheten. Detta 
verifieras av Nordström och Welander (2002) som anser att det i många organisationer sker 
ändringar i systemförvaltningsarbete helt teknikinriktat. Detta hålls också med av 
Riksrevisionsverket som menar att det är lätt att glömma bort att verksamheten ska ha störst 
inflytande vid utformning och förvaltning av system. En respondent tyckte att det är en bra 
mix av roller i förvaltningsorganisationen i företaget.  
 
Systemförvaltning, syfte och mål 
 
Flera av respondenterna i företaget ansåg att syftet med systemförvaltning är att tillgodose att 
systemet används till det, det ska. En respondent menade att om ett system förvaltas vet man 
att det används, att det lever och att det frodas. Arbetet med systemets förvaltning ska enligt 
Brandt (2000) styras över från fokusering på system till att nu fokusera på affärsverksamhet 
och systemets nytta i denna. 
 
För att kunna styra förvaltningsprocessen behöver organisationen tydliga mål och ett 
gemensamt synsätt anser Riksrevisionsverket (1997). Målen ska avse systemets användbarhet, 
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användarvänlighet, förvaltningsvänlighet och kompetensen hos användarna. Respondenter i 
företaget hade liknande åsikter och ansåg att syftet och målet med förvaltningsarbetet kan 
vara att tillhandahålla ett välfungerande system och att anpassa systemet efter behov och krav 
från användarna. En respondent ansåg att fördelen med systemförvaltning är att det blir en 
bättre uppföljning av systemen och man kan på ett tidigare stadium upptäcka eventuella 
problem. Intervjupersonerna menade också att det är viktigt att beakta de önskemål och 
synpunkter som användarna har och utifrån dessa genomföra eventuella förändringar på 
systemet. 
 
Riksrevisionsverket (1997) anser att det är av stor vikt att förvalta systemet för att kunna 
bevaka systemets nytta, få användarnas syn på systemet samt ha kontroll på kostnaderna för 
drift och förvaltning. Två respondenter på företaget delade också åsikten om att få kontroll på 
kostnaderna i systemet med hjälp av förvaltningen av det. 
 
Användardelaktighet 
 
De flesta respondenter ansåg att det är av stor vikt att sondera terrängen, att vara ”ute och 
fiska” efter vad användarna tycker. Enkätundersökningar är ett sätt som företaget använt sig 
av för att ”lyssna av användarna.”. Det är viktigt att lyssna på användarna och deras åsikter 
tyckte alla respondenter. Detta kallas enligt Riksrevisionsverket (1997) uppföljning och det är 
en viktig del inom systemförvaltningsarbete. I uppföljningen ingår att ta reda på åtgärdernas 
tidsåtgång, om målen med förvaltningen uppnåtts, i vilken omfattning förvaltnings-
aktiviteterna är genomförda och att kontinuerligt undersöka användarnas syn på systemets 
kvalitet. 
 
Respondenterna ansåg att det ska finnas rutiner för att användarna ska kunna komma till tals. 
Detta överensstämmer med Nordström och Welander (2000) som menar att rutiner skall 
byggas för alla de aktiviteter som definieras som förvaltning. Rutinerna beskriver vad som ska 
göras och knyter ihop ansvarsroller med arbetsuppgifter i förvaltningen. De rutiner som är 
viktigast att bygga är de som hanterar ändringar av systemet. Rutinerna är viktiga för att 
säkerställa att ändringarna prioriteras och styrs utifrån rätt förutsättningar. Verksamhet och 
teknik måste beaktas i samband med ändringar, i många organisationer sker ändringsarbetet 
helt teknikinriktat. Ändringshanteringen är enligt Nordström et al. den mest omfattande 
aktiviteten i förvaltningsarbetet. Den består främst av förbättringar och utveckling som 
prioriteras utifrån förvaltningens mål. Aktiviteterna styrs med hjälp av rutiner som beskriver 
vad, vem, när och hur. 
 
Den service som användarna har till sitt förfogande ska ges i form av stöd, vägledning, utbild-
ning m.m. och kan förändras under systemets livstid. Därför ska användarundersökningar 
genomföras kontinuerligt anser Riksrevisionsverket.  
 
Nordström et al anser att det är användarstödsaktiviteten i systemförvaltningsarbetet som 
avser att stödja slutanvändaren. Idag är det vanligt att användarstöd organiseras i flera nivåer. 
För att det ska fungera som tänkt är det viktigt att användarstödsrutiner upprättas. Rutinen bör 
innehålla aktiviteter för att förebygga problem och ge stöd till funktioner som berörs av det 
aktuella förvaltningsobjektet. Detta är upprättat i företaget och flertalet respondenter ansåg att 
datahjälpen dvs. supporten ska ta emot användarnas ärenden. De har lathundar för att lättare 
kunna hjälpa användarna. Ett flertal av de intervjuade personerna i förvaltningsgruppen tyckte 
att användarna ska kontakta kontaktpersonen för verksamheten i förvaltningsgruppen som 
sedan för ärendet vidare. Det fanns även någon respondent som ansåg att han inte visste till 



Systemförvaltning – användaren i fokus 

33 

vem han skulle vända sig till vid funderingar. Vikten av att ha en kontaktperson som 
representerar verksamheten styrks av Bergvall et al:s teori som anser att det ska finnas 
användarrepresentanter i förvaltningsorganisationen som ska representera personer som 
använder systemet som stöd i sitt dagliga arbete. Detta resonemang styrks även av 
Riksrevisionsverket som anser att organisationer med omfattande IT-användning ska utse 
arbetsgrupper med representanter för användarna  för att hitta nya möjligheter för IT och 
föreslå förbättringar osv. Görs inte detta finns det risk för att det förslag som läggs fram 
”ramlar mellan stolarna”. Idéerna finns men hanteringen av dem är inte organiserad. Angelöw 
(1991) resonerar också om att ha användarrepresentanter. Han anser att den representativa 
förändringsstrategin består av representanter för personalorganisationer och 
organisationsledning som tillsammans bildar en projektgrupp. Denna grupp är ofta med från 
idéfas till genomförandenas. De anställda är berörda av denna strategi genom datainsamling, i 
form av att besvara enkäter eller att bli intervjuad av någon i projektgruppen. Resultatet av 
denna förändringsstrategi kan bli att de åtgärder som föreslagits av projektgruppen accepteras 
av de anställda eller också rinner det hela ut i sanden. Någon respondent resonerade på 
liknande sätt och sa också att om det inte finns någon förvaltningsorganisation får användarna  
ingen hjälp 
 
Det är viktigt enligt någon respondent att ge användarna en morot och se till att de har tid för 
att engagera sig i systemet. Om detta inte görs har de inget intresse av systemet. Enligt en 
respondent vill vissa användare inte lära sig och träna på att använda systemet. De bygger upp 
ett motstånd emot systemet. Axelsson (1998) har i sin studie kommit fram till att användarnas 
inflytande i systemförvaltningsarbetet var relativt litet vilket i slutändan påverkar acceptansen 
till systemet. Användare som inte får gehör för sina önskemål och krav på förändringar 
accepterar systemen i lägre grad än de användare som har möjlighet att påverka sin situation 
gör.  
 
Verksamhet  
 
Alla respondenter i förvaltningsgruppen tyckte att verksamheten är den viktigaste delen i 
förvaltningsarbetet. Någon respondent menade att det är ju verksamheten som använder verk-
tyget. Detta styrks av Riksrevisionsverket som säger att verksamheten ska ha störst inflytande 
vid utformning och förvaltning av system. 
 
En respondent menade att användare och verksamhet är viktiga för verksamhetsnyttan,  
tekniken kan man ”köpa på Domus”. Liknande resonemang för Riksrevisionsverket som säger 
att förvaltningens främsta uppgift är att se till att användarnas behov tillgodoses på ett bra sätt 
och att deras förväntningar uppfylls. Detta uppnås med hjälp av ett system som ska ge största 
möjliga nytta. För att uppnå en bra systemförvaltning måste hänsyn tas till de behov som 
användarna har och även till den tekniska utvecklingen. Riksrevisionsverket menar att det 
gäller att använda resurserna på ett så bra och effektivt sätt som möjligt. Förvaltningen ska 
bidra till att uppfylla verksamhetens mål och består bl.a. av underhåll för att trimma systemet, 
att rätta felaktigheter och förändra systemet så att det motsvarar de krav som ställs från 
användarna. En annan författare, Brandt (2000), menar att ledningen ska fokusera på att sätta 
mål för IT-verksamheten som relaterar till verksamhetsnyttan och besparingseffekten för hela 
företaget. 
 
Det gäller att hitta en lämplig balans mellan nyttan av de nya tekniska möjligheterna och de 
besvär som användarna kan uppleva enligt Riksrevisionsverket. En respondent tyckte att 
verksamheten ibland kan ha för komplexa önskningar, ex klickbara knappar överallt. Det blir 
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ett glapp mellan verksamhet och tekniksida i diskussioner om vad som är tekniskt 
genomförbart.  
 
En respondent ansåg att det kan bli krock mellan verksamhet och teknik om det inte finns 
någon fungerande förvaltningsorganisation. Att anpassa systemen till verksamheten tas i 
andra hand enligt Riksrevisionsverket. Många företag inriktar sig på tekniska förbättringar 
och går miste om möjligheterna att förändra verksamheten. 
 
Teknik 
 
En respondent tyckte att det kan vara för mycket av teknik i företaget, det ska vara 50/50. En 
av intervjupersonerna sa att ingen teknik styr vår verksamhet, det är alltid människan som står 
bakom styrningen. En annan respondent menade att tekniken ska kunna svara upp mot 
verksamhetens önskemål och ska vara ett hjälpmedel för användarna. Någon respondent 
uttryckte att tekniken är en möjlighet eller ett hinder för verksamheten. Riksrevisionsverket 
uttrycker att alltför ofta dominerar de tekniska frågorna i IT-sammanhang. För det mesta 
handlar utvecklingsdiskussionerna om teknik och system. I sådana lägen är det lätt att 
glömma bort att verksamheten ska ha mest inflytande vid utformning och förvaltning av 
system. Användarna ska inte behöva anpassa sig till systemets egenskaper, utan tekniken ska 
stödja användarnas starka sidor och undvika de svaga. Det är viktigt menar 
Riksrevisionsverket att skapa ett fungerande samspel mellan verksamheten och IT-
specialisten. 
 
Ansvar 
 
Nordström och Welander (2000) anser att varken teknik eller verksamhet ska ha hela ansvaret 
för förvaltningen av ett system. De ska dela på ansvaret genom att de ska fokusera på en 
affärsrelation mellan dem för att tydliggöra vem som har ansvar för vad. Ett fåtal av respon-
denterna ansåg att det är styrgruppen för systemet som har det övergripande ansvaret för och 
förvaltningen av systemet. Några respondenter tyckte att det är svårt att arbeta om det inte är 
definierat vem som tar hand om vad. Det är viktigt att ansvarsfördelningen ska vara tydlig. 
Andra respondenter menade att det är viktigt att det är rätt personer som tar ansvar för den roll 
som de har tilldelats. De ska också ha kunskap och engagemang om systemet och förvalt-
ningen och inte bara vara ett namn på ett papper. 
 
Riksrevisionsverket (1997) menar att ett systems utveckling ska styras utifrån verksamhetens 
behov och inte från de IT-ansvarigas perspektiv. I många fall är det de tekniska frågorna som 
dominerar i IT-sammanhang. Det är då lätt att verksamheten kommer i skymundan för 
tekniken. För att lösa detta problem måste ett samspel mellan verksamheten och IT-
specialisterna skapas. Detta kan enligt Riksrevisionsverket göras genom att klargöra verksam-
heten som beställare och IT-specialisten som leverantör. En del intervjupersoner i förvalt-
ningsgruppen ansåg att driftsteknikerna  har ansvaret för att göra systemet tillgängligt. Ett fåtal 
respondenter tyckte att användare och förvaltningsgruppspersonal har delat ansvar för att 
kanalisera behov och förändringar som ska göras i systemet. En respondent menade att det  
kan bli för mycket teknikorienterat i förvaltningsorganisationen om verksamhet inte finns 
representerade i förvaltningsgruppen 
 
Riksrevisionsverket (1997) anser att för att uppnå en bra systemförvaltning krävs en tydlig 
arbetsfördelning mellan definierade roller och beslutsbefogenheter samt en strukturerad 
planering mellan förvaltning och verksamhet. Vem som har ansvar för IT-frågorna kan vara 
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ett problem i organisationen därför är det viktigt att tydligt beskriva roller i en förvaltnings-
organisation och deras ansvar och arbetsuppgifter. En respondent sa att det är systemägaren 
som har det övergripande ansvaret för systemet. En annan respondent tyckte att det är 
teknikchefen som arbetar med IT-strategi på strategisk nivå och denna person har 
helhetssynen över flera system. Någon respondent nämnde att ansvarsfördelningen ibland kan 
fungera dåligt, tekniksidan är dålig på att ta sitt ansvar, ärenden har fått ligga i flera månader.  
 
Nordström och Welander menar att det vanligaste när roller definieras är att skapa en 
samordnare eller koordinator mellan verksamheten och IT-organisationen.  Samordnaren får 
hela ansvaret för förvaltningen på grund av att det annars finns en rädsla för att ansvaret inte 
tas av någon. Någon respondent ansåg att den person som är systemansvarig ska ta fram ett 
användarvänligt system, stötta och bevaka förvaltningsgruppens arbete. Denna har ett 
operativt ansvar för systemet, tar hand om verksamhetsdelen och har även ekonomiskt ansvar.  
 
Riksrevisionsverket menar att till ett system med stor spridning kan en styrgrupp tillsättas 
som stöd för systemägaren. Gruppen ska prioritera och fatta beslut om hur systemet ska 
förvaltas och ska bestå av representanter för verksamheten samt systemägarna.  
 
Förvaltningsarbetet är en verksamhet som ska ha ett gemensamt ansvar men för skilda delar. 
Förvaltningsorganisationen ska bemannas med de personer som har störst förutsättningar att 
nå de uppsatta målen för kommande period. Grupperna ska sättas ihop på basis av kompetens, 
erfarenhet och personlighet, inte för att de tillhör någon speciell linjeorganisation. Nordström 
et al. kallar detta för mikroorganisation.  En respondent menade att den person som är kontakt-
person har den starka rollen genom att han/hon representerar verksamheten/användarna i 
förvaltningsgruppen. I gruppen ska kontaktpersonen ansvara för att visa på användarnas 
behov, jobba praktiskt med systemet och ska jobba mot tekniken. En annan respondent 
berättade om den teknikansvariges funktion i förvaltningsgruppen. Respondenten ansåg att 
den teknikansvarige ska ha kunskap om teknik och det är viktigt att personen har förståelse 
för användarna och verksamheten. 
 
Riksrevisionsverket (1997) menar att många problem som upptäcks under förvaltningsfasen 
har sitt ursprung i systemets utvecklingsfas. Det är därför viktigt att en fungerande system-
förvaltning förbereds redan när ett system utvecklas. Systemen ska göras användar- och 
förvaltningsvänliga. En respondent menade att ingen vill ta ansvar för ett system som fungerar 
dåligt redan vid framtagandet. Någon annan nämnde att det i vissa system förekommer att 
ingen tar ansvar för att det tillsätts en förvaltningsorganisation, då finns ingen som är ansvarig 
för systemet. Vidare menade en intervjuperson att ansvaret för att tillsätta en förvaltnings-
organisation ska till stor del ligga på dataavdelningen som måste vara bestämda och inte sätta 
igång system som inte har en korrekt förvaltning. De måste stänga ute användarna tills detta 
är klart. 
 
Riksrevisionsverket menar att det gäller att få en god kontakt med användarna, följa upp deras 
beteende och göra en noggrann utvärdering och återkoppling. Genom att undersöka hur 
datorstödet utnyttjas kan organisationens ledning bilda sig en uppfattning om nyttan av 
systemet menar Riksrevisionsverket. Myndighetens nytta av ett system beror till stor del på 
hur användarna kan utnyttja det. Om användarnas kunskap är dålig så är risken att de tappar 
intresset för systemet. Den service som användarna har till sitt förfogande ska ges i form av 
stöd, vägledning, utbildning m.m. och kan förändras under systemets livstid. Därför ska 
användarundersökningar genomföras kontinuerligt anser Riksrevisionsverket. En respondent 
ansåg att det är viktigt att förvaltningsgruppen tar kontakt med användarna ute i verksam-
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heten. Fler åsikter från enskilda respondenter var att det är ett linjeansvar att delge användare 
var de ska vända sig vid fel och förslag. Någon nämnde också att datahjälpen slussar 
användarna rätt i kontaktvägarna till de som har ansvaret för ärendet. Ett fåtal av respon-
denterna har nämnt att utbildning ingår i stödet till användarna. 
 
Axelsson (1998) anser att systemförvaltning påverkas av verksamhetsbaserade system-
strategiers strävan efter att skapa följsamma system. Det kan vara enkelt att skapa system som 
är lätta att förändra rent tekniskt, men en rad andra verksamhetsrelaterade aspekter minskar 
graden av följsamhet i systemet. Axelsson har i sin studie kommit fram till att användarnas 
inflytande i systemförvaltningsarbetet var relativt litet vilket i slutändan påverkar acceptansen 
till systemet. Användare som inte får gehör för sina önskemål och krav på förändringar 
accepterar systemen i lägre grad än de användare som har möjlighet att påverka sin situation 
gör. Detta styrks av en respondent som tyckte att användarna på alla nivåer har ett ansvar att 
träna på användandet. Att ett system bedöms som krångligt och att användare känner 
motstånd mot det kan bero på att användarna inte hinner eller vill ägna sig åt att lära sig eller 
träna på användandet.   
 
Problem/fallgropar 
 
Nordström och Welander (2002) menar att för att en person ska kunna ta sitt ansvar krävs det 
att personens erfarenheter och kompetens ska vägas mot ansvarsområdet. En viktig princip är 
att förvaltningsorganisationen bemannas av enskilda personer och inte av grupper av 
personer. Om en hel grupp får ansvaret blir det blir otydligt vem som har det egentliga 
ansvaret. Många av respondenterna ansåg att det är viktigt att rätt personer är med i 
förvaltningen. Om det inte är det kan problemet bli att personen bara blir ett namn på ett 
papper. En av intervjupersonerna tyckte att systemförvaltning lätt kan bli en pappersprodukt. 
En annan respondent tyckte att verksamheten inte har nog med kompetent folk som kan sitta 
med i en förvaltning, samma person kan sitta med som två roller. Det innebär att denna inte 
hinner med att engagera sig i arbetet. En respondent tyckte att om man inte har någon 
fungerande systemförvaltningsmodell eller klar grupp så vet man inte vart man ska vända sig 
vid problem. En annan intervjuperson tyckte att systemägare lätt kan bli tandlösa, dvs. på 
pappret blir de ägare och ansvariga men sedan har de inga medel att använda. Ett annat 
ansvarsproblem är enligt en respondent att tekniksidan, dvs. den tekniska personalen i 
förvaltningsgruppen, är dålig på att ta sitt ansvar. Respondenten menar att ärenden kan få 
ligga i flera månader, tekniksidan verkställer inte beslut i tid. 
 
Riksrevisionsverket anser att det är av stor vikt att systemet fungerar och att användarna har 
goda kunskaper och får stöd av det i sitt arbete. Systemförvaltningen har en central uppgift 
som enligt Riksrevisionsverket (1997, sid.21) innefattas av ”att det datorstöd som används i 
en centraliserad organisation fungerar på samma sätt hos alla användare och att användare 
på lokal nivå får stöd och kan göra sig hörda med sina synpunkter”.  
 
Ett flertal respondenter berättade att företaget ofta inför system men tar inte hand om dem sen, 
konsekvensen av detta blir att systemen blir vildvuxna. En respondent ansåg att en del ägare 
inte vill kännas vid sina egna system, de tar inte ansvaret för dem 
 
Riksrevisionsverket (1997) menar att systemförvaltningen arbetar med att förändra IT-
systemen så att kraven för nya regler och föreskrifter kan tillgodoses. Användarnas krav på att 
anpassa systemen till verksamheten tas i andra hand. Många företag inriktar sig enligt 
Riksrevisionsverket på tekniska förbättringar och går miste om möjligheterna att förändra 
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verksamheten. Respondenter i företaget tyckte att om inte användare får komma till tals i 
förvaltningsarbetet och införandet av system kan de få ett motstånd till att använda systemet. 
Problemet med detta blir att systemet blir för teknikbaserat och för komplext i interaktionen 
mellan människa - maskin. Några andra respondenter tyckte att om användarnas önskemål 
dominerar i förvaltningsarbetet kan det leda till att det blir mycket anpassningar, vilket 
innebär högre kostnader för support och underhåll av systemet. När nya versioner ska införas 
har man gått ifrån standardsystemet så mycket och det blir för kostsamt och svårt att 
genomföra uppgraderingen. En respondent menade att verksamheten gärna vill ”driva iväg” i 
sina önskningar, men tekniken räcker inte alltid till eller så kanske det blir för stort och dyrt. 
En annan av intervjupersonerna berättade att det finns användare i företaget som anser att 
administrativa system är en belastning. De har inte tid och lust att engagera sig i systemet och 
ge tips på förbättringar osv. En respondent nämnde att standardsystem har en begränsning i 
sig, det går inte att göra vilka anpassningar som helst. 
 
Riksrevisionsverket (1997) menar att ett systems utveckling ska styras utifrån verksamhetens 
behov och inte från de ansvarigas perspektiv. I många fall är det de tekniska frågorna som 
dominerar i IT-sammanhang. Det är då lätt att verksamheten kommer i skymundan för 
tekniken. Detta resonemang hålls även med av Nordström och Welander (2002) som menar 
att i många organisationer förvaltas endast de maskinella delarna. Verksamheten och dess 
affärer glöms ofta bort. I de fall IT-stödet och verksamheten separeras kan det leda till att IT-
stödet inte stöder verksamheten i önskvärd utsträckning. För det mesta handlar utvecklings-
diskussionerna  om teknik och system. I sådana lägen är det lätt att glömma bort att 
verksamheten ska ha störst inflytande vid utformning och förvaltning av system. Nordström et 
al tycker att användarna inte ska behöva anpassa sig till systemets egenskaper, utan tekniken 
ska stödja användarnas starka sidor och undvika de svaga. En respondent hade liknande 
åsikter och tyckte att i vissa förvaltningsgrupper förvaltar man inte systemet utan man pratar 
bara en massa teknik på mötena. En annan av intervjupersonerna ansåg att om förvaltnings-
gruppen är en sluten grupp som driver systemet på ett sätt som ingen annan förstår, kommer 
systemet förmodligen att självdö för att ingen använder det. Någon respondent tyckte att 
förvaltningsgrupperna har en tendens till att väga över i den tekniska vågskålen. 
 
Riksrevisionsverket anser att förvaltningsgrupperna ska utarbeta metoder för att följa upp 
förvaltningsarbetet på alla nivåer. Detta är av stor vikt för att kunna bevaka systemets nytta, 
användarnas syn på systemet samt ha kontroll på kostnaderna för drift och förvaltning. 
Riksrevisionsverket anser att utvärderingar av informationssystem och förvaltningsarbete 
sällan genomförs. Någon respondent menade att det är en kostnadsfråga – förvaltning kostar 
ju pengar. En annan av respondenterna ansåg att det finns för lite folk för att utföra till 
exempel utvärderingar, det finns för lite tid och resurser vilket visar på att vi inte jobbar enligt 
modellen i alla lägen.  
 
Nordström och Welander (2002) menar att det finns många som hävdar att företag inte 
behöver fokusera så mycket på förvaltning eftersom förändringar i systemen numera kommer 
med så täta intervaller. Detta är motivet till varför systemförvaltning är viktigare än någonsin.  
Nordström et al finner att förvaltningen måste fungera om företag skall kunna hantera den allt 
snabbare förändringstakten och fortsätta att vara ett stöd för verksamheten. Detta verifierades 
av en respondent i företaget som ansåg att system innehållsmässigt byggs upp på rätt sätt vid 
starttillfället, men sen fallerar det pga. att verksamheten runtom förändras utan att systemet 
hänger med. En annan respondent nämnde att förvaltningen inte fungerar för alla system, de 
fungerar teoretiskt men inte praktiskt. Andra åsikter som hördes av någon respondent var att 
om man inte har en fungerande systemförvaltning kan man inte kontrollera att systemet fyller 
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sin funktion. Om man inte jobbar aktivt med systemförvaltningsarbetet innebär det att när det 
kommer en ny version på systemet så är man inte förberedd.  
 
Riksrevisionsverket (1997) anser att det syfte som ligger till grund för att använda en förvalt-
ningsmodell är att ha rätt kvalitet och god kontroll för att uppfylla de krav som ställs. Rutiner 
bör även finnas för att förändra, kunna hålla koll på kostnaderna och även ge en helhetssyn 
när det gäller förvaltning. En respondent i företaget beskrev att det finns många system inom 
företaget och de flesta har någon form av systemförvaltning. Det blir många olika förva lt-
ningar vilket leder till att den ena inte vet vad den andra gör. 
 
Brandt (2000) menar att ledningen i företag ska fokusera på att sätta mål på IT-verksamhet 
som relaterar till verksamhetsnytta och besparingseffekt för hela företaget. Detta ska göras 
genom att styra över arbetet från fokusering på system till att fokusera på affärsverksamhet 
och systemens nytta. Idag är det ofta oklart vilken riktning företag går emot och vem som har 
ansvar för helheten.  Detta resonemang hördes från några av intervjupersonerna i företaget. En 
respondent tyckte att det finns en risk att användarna kan ”fara iväg” i sina önskemål, det 
gäller att ha en IT-strategi och ha framförhållning. En annan intervjuperson berättade att 
företaget i många år har gjort felet, att köpa ett system utan att riktigt veta vad de ska ha det 
till. Respondenten menade att system som köpts kanske har 100 funktioner medan de bara 
använt 5 eller 20 av dem. Företaget har inte systematiserat i förväg, inte funderat över, här är 
vi och hit ska vi. Riksrevisionsverket (1997) tycker att ledningen i företag inte har tillräcklig 
kunskap av en anskaffning och vad som ska uppnås med utrustningen, hur den ska stödja 
verksamheten och vad som krävs för att utnyttja systemet optimalt. Riksrevisionsverket anser 
att en konsekvens av detta kan bli att IT-frågorna kan komma att leva sitt eget liv i företaget. 
Vem som har ansvar för IT-frågorna kan vara ett problem i organisationen därför är det viktigt 
att tydligt beskriva roller i en förvaltningsorganisation och deras ansvar och arbetsuppgifter. 
Riksrevisionsverket menar att det är lätt att glömma bort att verksamheten ska ha störst 
inflytande vid utformning och förvaltning av system. En respondent berättade att ett vanligt 
förekommande problem är att företaget har för bråttom vid framtagandet och införandet av ett 
system. Det gäller enligt en respondent att försöka fånga upp problemen innan de uppstår och 
att kunna se indikationer. 
 
Förbättringar som kan göras med förvaltningsarbetet 
 
Riksrevisionsverket anser att organisationer med omfattande IT-användning ska utse 
arbetsgrupper med representanter för användarna för att hitta nya möjligheter för IT och 
föreslå förbättringar osv. Om detta inte görs finns det risk för att det förslag som läggs fram 
”ramlar mellan stolarna”. Idéerna finns men hanteringen av dem är inte organiserad. Respon-
denter i företaget har föreslagit följande åtgärder för förvaltningsarbetet: 
ü Dataavdelningen ska få ansvaret att tillsätta en förvaltningsorganisation för varje 

system. De ska se till att företaget inte sätter in system som inte har en korrekt 
förvaltning 

ü Driftsteknikerna borde få vara med i ett tidigare skede vid förändringar för att se ett 
tydligare sammanhang 

ü Ta oss mer tid att beakta de mjukare frågorna verksamhetens behov, användarens 
behov 

ü Delaktighet från användarna är en viktig del i arbetet med att förbättra system-
förvaltningsarbetet 

ü Måste hitta strategier för systemen och att underhållen inte blir för omständliga 
ü Det gäller att upprätta en mer kontinuerlig kontakt ut mot användarna 
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ü Ha fler förvaltningsgruppsmöten för att oftare kunna stämma av, få bättre kunskap på 
nuläget 

ü Att från förvaltningsgruppen kunna gå ut på ett tydligt sätt med önskan om att få in 
förbättringar på systemet från användarna 

ü Göra systemet så användarvänligt som möjligt 
ü Viktigt att sälja systemet till användarna, förklara fördelarna med det 
ü Viktigt att utbilda folk så att de förstår då får de en ökad förståelse för systemets funk-

tion 
ü Vill skapa en bättre kontakt mellan driftsteknikern och teknikansvarig i förvaltnings-

gruppen. 
 

5.2 Analys av nyckelord från intervjuer med användare  
I detta avsnitt redovisas analysen av användarnas synpunkter. Datamaterialet som vi samlat 
in kommer från två olika system, System 1 och System 2. Därför har vi valt att presentera 
analysen av gränssnitt och funktioner var för sig. De övriga nyckelorden ger en generell bild 
över användarnas åsikter och vi har därför sammanfattat dessa gemensamt, oberoende av 
vilket system användaren representerar. 
 
Upplevelse av  System 1 
 
Riksrevisionsverket (1997) anser att förvaltningsgrupperna i samarbete med användar-
representanterna ska utarbeta förslag för användarvänliga användargränssnitt och hur krav på 
förbättringar ska tas fram.  
 
Synpunkter om gränssnittet  
Majoriteten av respondenterna som representerade användarna av System 1 ansåg att det var 
problem att hitta i systemet, att det är dålig struktur i det. Några av respondenterna menade att 
gränssnittet är jättejobbigt att förstå, att det inte är användarvänligt och att systemets 
uppbyggnad följer en kapitelstruktur som är svår att förstå. ”Det är svårt att se vilken väg man 
ska ta för att hitta det man söker” sa en respondent medan en annan respondent tyckte att det 
är förhållandevis lätt att klicka runt och söka i systemet.  
 
Riksrevisionsverket (1997) anser att det är av stor vikt att ändringsrutinerna är kända för 
användarna och att en fastställd plan följs inför ändringar i systemet. Dokumentation av 
ändringsrutiners funktioner och beslutsvägar är också viktigt. Syftet med att ändra systemen 
är enligt Riksrevisionsverket att dra nytta av den tekniska utvecklingen men för de enskilda 
användarna och verksamheten innebär varje förändring en påfrestning. Riksrevisionsverket 
menar att de fel som finns när ett företag implementerar ett system ofta upptäcks när 
verksamheten börjat använda systemet dvs. under förvaltningsfasen. Många system är svåra 
att bygga ut och förändra då viktiga funktioner inte stämmer överens med verkligheten. Det 
tar tid att lära sig nya arbetssätt och funktioner som kan vara svåra att se nyttan av. Det gäller 
att hitta en lämplig balans mellan nyttan av de nya tekniska möjligheterna och de besvär som 
användarna kan uppleva.  
 
Synpunkter om funktionerna  
Flera respondenter i företaget ansåg att de funktionsmässigt som användare får ut det de vill 
av systemet. De brister som finns med funktionerna var enligt ett flertal respondenter att 
systemet tappar inställningar i mallarna när man skriver i det, det är svårt vid skapandet och 
borttagning av dokument, det är ett inveckla t upplägg och det tar tid att navigera i det. Några 
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respondenter tyckte att det är svårt med ordbehandling i systemet, det fungerar inte som ett 
vanligt ordbehandlingsprogram. En respondent ansåg att han saknar kunskap om alla funk-
tioner som finns i systemet. 
 
Upplevelse av  System 2 
 
Riksrevisionsverket (1997) anser att förvaltningsgrupperna i samarbete med användar-
representanterna ska utarbeta förslag för användarvänliga användargränssnitt och hur krav på 
förbättringar ska tas fram.  
 
Synpunkter om gränssnittet  
En respondent som representerade användarna av System 2 ansåg att det i gränssnittet var 
svårt att hitta genvägar, det är en otydlig struktur. En annan respondent tyckte att gränssnittet 
består av för många bilder och det är för lite information på varje bild, det är inte ett 
användarvänligt gränssnitt tyckte respondenten. En intervjuperson menade att det är svårt att 
hitta saker som man sällan använder, men enkelt att hitta i det man använder ofta. En annan 
åsikt från en av respondenterna var att denna ansåg att det var en invecklad, hierarkiskt 
uppbyggt struktur dvs. man måste gå tillbaka hela vägen. 
 
Riksrevisionsverket (1997) anser att det är av stor vikt att ändringsrutinerna är kända för 
användarna och att en fastställd plan följs inför ändringar i systemet. Dokumentation av 
ändringsrutiners funktioner och beslutsvägar är också viktigt. Syftet med att ändra systemen 
är enligt Riksrevisionsverket att dra nytta av den tekniska utvecklingen men för de enskilda 
användarna och verksamheten innebär varje förändring en påfrestning. Riksrevisionsverket 
menar att de fel som finns när ett företag implementerar ett system ofta upptäcks när 
verksamheten börjat använda systemet dvs. under förvaltningsfasen. Många system är svåra 
att bygga ut och förändra då viktiga funktioner inte stämmer överens med verkligheten. Det 
tar tid att lära sig nya arbetssätt och funktioner som kan vara svåra att se nyttan av. Det gäller 
att hitta en lämplig balans mellan nyttan av de nya tekniska möjligheterna och de besvär som 
användarna kan uppleva.  
 
Synpunkter om  funktioner  
Majoriteten av respondenterna som representerade användarna av System 2 ansåg att de 
funktionsmässigt får ut det de vill i systemet. En respondent tyckte att uppföljningen i 
systemet inte är bra. Någon tyckte att det är svårt att hitta rätt i systemet. En annan synpunkt 
vad gäller funktioner var att det i systemet ska skrivas under en anmodan för stora inköp. 
Dessa ska fyllas i av chefer i inköpsmodulen i systemet men ofta fastnar de någonstans efter 
vägen. Respondenten ansåg att orsaken till detta är okänd, problemet har funnits hela tiden 
sedan systemet togs i bruk. En annan respondent ansåg att han inte får ut de rapportlistor som 
behövs i systemet, detta måste idag göras manuellt. En intervjuperson menade att det är svårt 
att använda sökfunktionen. 
 
Rutiner kring felhantering 
 
Riksrevisionsverket (1997) tycker att förvaltningen ska bidra till att uppfylla verksamhetens 
mål och består bl.a. av underhåll för att trimma systemet, att rätta felaktigheter och förändra 
systemet så att det motsvarar de krav som ställs från användarna. Nordström och Welander 
(2002) menar att rättning av felen i ett system förekommer mest när applikationer är relativt 
nya och nyinstallerade. Nordström et al anser att de rutiner som är viktigast att bygga är de 
som hanterar ändringar av systemet. Rutinerna är viktiga för att säkerställa att ändringarna 
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prioriteras och styrs utifrån rätt förutsättningar. Verksamhet och teknik måste beaktas i 
samband med ändringar, i många organisationer sker ändringsarbetet helt teknikinriktat. 
Ändringshanteringen är den mest omfattande aktiviteten i förvaltningsarbetet anser 
Nordström et al. Ett flertal av respondenterna som representerade användarna för både System 
1 och System 2 menar att de vid fe l rapporterar vidare till kontaktpersonen för respektive 
system. Några respondenter ansåg också att det finns personer i deras närhet som kan hjälpa 
dem vid mindre fel. En respondent nämnde att han inte känner till om det finns några rutiner 
för felhantering av systemet. En annan intervjuperson sa att han känner till att man kan ringa 
till datahjälpen när fel uppstår. En annan åsikt som fördes fram var att en respondent försöker 
åtgärda felen själv. En respondent tyckte att han fick hjälp men att felet åtgärdas temporärt, 
grundproblemet kvarstod dock fortfarande. En respondent berättade att det i vid införandet av 
systemet togs ut nyckelpersoner från verksamheten för att stödja användarna vid behov. 
 
Ansvar vid förändringar i systemet 
 
Riksrevisionsverket (1997) anser att det för att uppnå en bra systemförvaltning krävs en tydlig 
arbetsfördelning mellan definierade roller och beslutsbefogenheter samt en strukturerad 
planering mellan förvaltning och verksamhet. Vem som har ansvaret för IT-frågorna kan vara 
ett problem i organisationen därför är det viktigt att tydligt beskriva roller i en förvaltnings-
organisation och deras ansvar och arbetsuppgifter. Majoriteten av respondenterna ansåg att 
den systemansvarige för systemet har ansvaret vid förändringar medan några ansåg att 
systemägaren har ansvaret. 
 
Problem 
 
Riksrevisionsverket (1997) menar att många statliga myndigheter är beroende av att systemet 
fungerar för att kunna genomföra sin dagliga verksamhet, det är systemförvaltningen som ser 
till att detta fungerar. Användarstöd är en rutin i förvaltningsarbetet som avser att stödja slut-
användaren. Idag är det vanligt att användarstöd organiseras i flera nivåer. För att det ska 
fungera som tänkt är det viktigt att användarstödsrutiner upprättas. Riksrevisionsverket menar 
att rutinerna bör innehålla aktiviteter för att förebygga problem och ge stöd till funktioner som 
berörs av det aktuella förvaltningsobjektet. Utbildning ingår också i användarstödet. En 
respondent ansåg att de användare som inte utnyttjar systemet dagligen har stora problem med 
att använda det. En annan respondent menade att det är lätt att göra misstag i systemet som att 
radera ett dokument. En respondent berättade att när problem uppstår med systemet söker han 
reda på den som kan hjälpa en, ”vill man ha hjälp så får man det” ansåg han. 
 
Tillvägagångssätt vid förbättringar 
 
Riksrevisionsverket anser att organisationer med omfattande IT-användning ska utse 
arbetsgrupper med representanter för användarna för att hitta nya möjligheter för IT och 
föreslå förbättringar osv. Om detta inte görs finns det risk för att det förslag som läggs fram 
”ramlar mellan stolarna”. Idéerna finns men hanteringen av dem är inte organiserad. En 
respondent berättade att han föreslår förändringar till den grupp som arbetar med 
förändringarna av systemet. En intervjuperson menade att vanliga användare inte vet hur 
ärendet går vidare när de lämnat in ett förbättringsförslag. En annan respondent sa att förbätt-
ringsförslag ska lämnas till kontaktperson eller teknikansvarig för systemet. 
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Användardelaktighet 
 
Nordström och Welander (2000) menar att rutiner skall byggas för alla de aktiviteter som 
definieras som förvaltning. Rutinerna beskriver vad som ska göras och knyter ihop 
ansvarsroller med arbetsuppgifter i förvaltningen. De rutiner som är viktigast att bygga är de 
som hanterar ändringar av systemet. Rutinerna är viktiga för att säkerställa att ändringarna 
prioriteras och styrs utifrån rätt förutsättningar. Verksamhet och teknik måste beaktas i 
samband med ändringar, i många organisationer sker ändringsarbetet helt teknikinriktat. 
Ändringshanteringen är enligt Nordström et al. den mest omfattande aktiviteten i 
förvaltningsarbetet. Den består främst av förbättringar och utveckling som prioriteras utifrån 
förvaltningens mål. Aktiviteterna styrs med hjälp av rutiner som beskriver vad, vem, när och 
hur. Den service som användarna har till sitt förfogande ska ges i form av stöd, vägledning, 
utbildning m.m. och kan förändras under systemets livstid. Därför ska användarundersök-
ningar genomföras kontinuerligt anser Riksrevisionsverket. Nordström et al anser att det är 
användarstödsaktiviteten i systemförvaltningsarbetet som avser att stödja slutanvändaren. 
Idag är det vanligt att användarstöd organiseras i flera nivåer. För att det ska fungera som 
tänkt är det viktigt att användarstödsrutiner upprättas. Rutinen bör innehålla aktiviteter för att 
förebygga problem och ge stöd till funktioner som berörs av det aktuella förvaltningsobjektet. 
 
En respondent  tyckte att användarna  får komma till tals med sina åsikter, ”vi får önska men 
går det inte igenom så accepterar jag det, då har jag ju i alla fall fört fram det”. En annan 
respondent  tyckte att de ansvariga lyssnar och att det händer något med det ärende man 
lämnat in. En respondent menade att vanliga användare nog har idéer om förändringar och 
förbättringar, men de kommer sällan fram och ofta kanske ingen bryr sig. Detta är på grund av 
att systemet är ett standardsystem, det kostar för mycket att göra stora förändringar. Många 
saker är förutbestämda tyckte respondenten. Vidare menade en respondent att användarna 
förhoppningsvis känner stöd även om de inte kan få igenom alla sina önskemål. En annan 
åsikt som fördes fram av en respondent var att han ansåg att användarna själva måste ta 
ansvar för att föra fram förändringsbehov eller klagomål om systemet. Det ligger inte bara på 
förvaltningsgruppens ansvar. 
 
Förbättringar 
 
Riksrevisionsverket anser att organisationer med omfattande IT-användning ska utse arbets-
grupper med representanter för användarna för att hitta nya möjligheter för IT och föreslå 
förbättringar osv. Om detta inte görs finns det risk för att det förslag som läggs fram ”ramlar 
mellan stolarna”. Idéerna finns men hanteringen av dem är inte organiserad. Nordström och 
Welander (2002) finner att förvaltningen måste fungera om företag skall kunna hantera den 
allt snabbare förändringstakten och fortsätta att vara ett stöd för verksamheten. En av respon-
denterna höll med i Riksrevisionsverkets resonemang och menade att det gäller att det finns 
nyckelpersoner som kan systemen ute i verksamheten för att kunna nå ut till användarna. En 
annan respondent ansåg att det finns ett stort behov av förändring i systemet. Respondenter i 
företaget har föreslagit följande förbättringar i systemet: 
 
ü Det behövs ett nytt gränssnitt och struktur för systemet 
ü Göra systemets upplägg mer användarvänligt genom att efterlikna strukturen på en 

webbsida 
ü En processinriktad startmeny skulle vara bra, det går snabbare att hitta det man vill 
ü Vill kunna skapa en rapport själv 
ü Det skulle vara bra att kunna använda en läsare med hjälp av streckkod vid inventering 
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6 Slutsatser och diskussion 
 
Detta avsnitt är uppdelat i två delar, 6.1 Slutsatser och 6.2 Diskussion. Avsnittet 6.1 inne-
håller enbart de slutsatser vi kunnat dra utifrån teorin och analys. Avsnittet 6.2 behandlar 
andra data som framkommit i datainsamlingen och som vi inte redovisat i resultat och analys-
avsnitten.  
 

6.1 Slutsatser 
 
I detta avsnitt presenterar vi de slutsatser vi kunnat dra utifrån teori och analys. Vi redovisar 
slutsatserna under samma nyckelord som vi använt oss av i resultatredovisningen och 
analysen. Vissa av nyckelorden är sammanfattade tillsammans eftersom deras områden 
integrerar med varandra. 
 

6.1.1 Slutsatser från intervjuer med förvaltningskunniga 
 
Systemförvaltning & systemförvaltning, syfte och mål 
 
Vi kan utifrån analysen av empirin dra slutsatsen att det är av stor vikt att förvalta system för 
att få en bra kontroll över dem och för att utveckla och administrera systemens funktion. 
Systemförvaltningen är också till för att klara drift och underhåll, hålla systemen tillgängliga 
och vara ett stöd för verksamheten. En respondent menade att en fördel med system-
förvaltning är att det tillsätts ansvariga som bevakar och lägger ner sitt intresse i systemen och 
som kan ta beslut om dem. Rutiner bör finnas för att förändra, kunna hålla koll på kostnaderna 
och även ge en helhetssyn när det gäller förvaltning.  Teorin säger att systemförvaltningen ska 
bidra till att uppfylla verksamhetens mål och se till att systemen används effektivt. En slutsats 
vi kan dra är att systemförvaltning även ska se till att de krav och behov som kommer från de 
personer som använder systemen i möjligaste mån ska tillgodoses. 
 
Användardelaktighet 
 
Vi kan dra slutsatsen att det är viktigt att det finns kanaler och rutiner där användarna kan få 
hjälp och där de även ska kunna få framföra sina förslag om förändringar i systemen. Det 
ligger även på användarna själva att ta sitt ansvar när det gäller förändringsbehov eller 
klagomål, att se till att de förs fram via kontaktpersonen i förvaltningsgruppen. En annan 
aspekt att ta hänsyn till är att utbilda användarna så att de får en grundläggande kunskap och 
en god förståelse för systemen. Vi anser att vidareutbildning även bör ske kontinuerligt efter 
att systemen blivit införda. De användare som inte använder systemen dagligen kan lätt 
glömma bort det de tidigare lärt sig. 
 
Verksamhet & teknik 
 
Den viktigaste delen att beakta i förvaltningsarbetet är, enligt alla de intervjuade respon-
denterna, verksamheten.  En respondent ansåg att det kan bli krock mellan verksamhet och 
teknik om det inte finns någon fungerande förvaltningsorganisation. Teorin säger att alltför 
ofta dominerar de tekniska frågorna inom IT-sammanhang, det är då lätt att glömma bort att 
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verksamheten ska ha störst inflytande vid förvaltning av system. De personer som använder 
systemen ska inte behöva anpassa sig till systemens egenskaper utan tekniken ska stödja 
användarna. Respondenter har också verifierat detta och tycker att tekniken ska stödja 
användarna. Någon respondent menade att det finns en risk att användarna kan ha för 
orealistiska önskemål som inte tekniken kan stödja. En slutsats vi kan dra är att det är viktigt 
att försöka hitta balans mellan verksamhet och teknik så att vågskålarna väger jämnt.  
 
Ansvar 
 
Det är viktigt att tydligt se vem som har ansvar för vad inom förvaltningsorganisationen. I de 
förvaltningsgrupper där respondenterna verkar är det en tydlig fördelning av roller och 
ansvarsområden i förvaltningsarbetet. Företaget har idag ett stort antal system som alla ska 
förvaltas enligt den modell de använder sig av. I denna modell ingår en tydlig ansvars-
fördelning mellan de olika rollerna. Företaget inför system utan att tillsätta någon fungerande 
förvaltningsgrupp, vem som har ansvaret att tillsätta gruppen är otydligt. En slutsats vi kan 
dra är att det måste vara tydligt vem som ska tillsätta förvaltningsorganisationer för alla 
system som införs. Om detta görs innebär det att det finns en ansvarig för varje system. 
 
När det finns en fungerande förvaltningsgrupp är det lättare att föra fram sina önskemål om 
ändringar och förbättringar. Förvaltningsorganisationen ska bemannas med de personer som 
har störst förutsättningar att nå de uppsatta målen. Grupperna ska sättas ihop på basis av 
kompetens, erfarenhet och personlighet.  
 
Det är viktigt att rätt personer är med i förvaltningen. Respondenter menar att om det inte är 
det kan problemet bli att personen bara blir ”ett namn på ett papper”. En viktig del i förvalt-
ningsarbetet är att vara ute bland användarna för att ”sondera terrängen” och få reda på vad 
användarna tycker om systemets kvalitet och om systemet uppnår de mål som var avsedda 
med det. Vi kan genom intervjuerna konstatera att detta inte gjordes i alla system i företaget. 
Problemet med att genomföra enkätundersökningar och intervjuer bland användare är att det 
är kostsamt och tidskrävande.  
 
En slutsats vi kan dra är att ansvaret för att användarna ska få komma till tals ligger både på 
deras eget ansvar och på förvaltningsgruppens ansvar. Detta pga. att vi under intervjuerna 
kunnat konstatera att alla användare inte engagerar sig i systemet och de förändringar som bör 
göras. De för inte fram behov och önskemål till förvaltningsgruppen, vilket medför att 
gruppen inte får ta del av den informationen. 
 
Teorin säger att myndigheternas nytta av ett system beror till stor del på hur användarna kan 
utnyttja det. Om användarnas kunskap är dålig i systemet, är risken stor att de tappar intresset 
för det. En slutsats vi kan dra är att det är viktigt att utbilda användarna i systemet, både innan 
systemet börjar användas och under tiden systemet används. Detta ansvar bör ligga på de 
ansvariga men också på användarna som måste träna på användandet av systemet. 
 
Problem/fallgropar 
 
Vi kan genom intervjuerna konstatera att många respondenter tyckte att det i företaget i stort, 
praktisk inte fungerar på ett tillfredsställande sätt med systemförvaltning. I de system som inte 
har någon grupp som arbetar med förvaltning är det svårt för personer som använder systemen 
att nå fram med sina åsikter. En annan slutsats är att det är viktigt att ha en modell för 
systemförvaltning och att använda sig av den för att få en god kontroll över systemen. Något 
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annat som framkommit är att det är problematiskt att hinna med och förvalta alla system. En 
person kan sitta med i flera olika förvaltningsgrupper och kan av naturliga skäl inte hinna med 
och göra ett bra arbete i varje grupp. Det kan också vara av yttersta vikt att ha rätt personer 
som är engagerade i förvaltningsarbetet, annars är risken att personen endast blir ”ett namn på 
ett papper”. En slutsats vi kan dra är att det är viktigt att ha en fungerande systemförvaltning 
med rätt personer i förvaltningsgruppen. Det är också viktigt att satsa på utvärderingar och 
dokumentation för att kunna bevaka systemets nytta och få användarnas syn på systemet.  
 
Teorin menar att det i många fall är de tekniska frågorna som dominerar och att verksamheten 
kommer i skymundan. Respondenterna har också lagt fram dessa åsikter och beskrivit att 
förvaltningsgrupperna i vissa fall kan ha en tendens till att väga över i den tekniska vågskålen. 
Slutsatsen av detta är att verksamheten ska ha störst inflytande vid förvaltning för att systemet 
ska används på det sätt det är tänkt. 
 
Respondenter har berättade att om de inte får den hjälp de behöver kan det innebära att de får 
ett motstånd till att använda systemet. Ett bra sätt att lösa detta tycker vi Bergvall och 
Welander (1996) presenterar. De menar att det är viktigt att ha en representant i 
förvaltningsgruppen som ska representera personer som använder systemet som stöd i sitt 
dagliga arbete. Denna person för fram användarnas åsikter och ser till att de beaktas i 
förvaltningsarbetet av systemet. Om det inte finns någon person som representerar 
användargruppen finns det risk för att de idéer som kommer från användarna inte hanteras och 
att systemen endast förvaltas utifrån de tekniska aspekterna  enligt Bergvall et al. En slutsats vi 
kan dra utifrån detta är att arbetet med förvaltning måste organiseras med representanter för 
verksamheten så att systemen används på ett tillfredsställande sätt. 
 
Det är viktigt att fokusera på att sätta mål för IT-arbetet i företaget och dessa mål ska utgå 
från verksamheten och den nytta som systemet ska ge. Det gäller att ha en tydlig 
nulägesbeskrivning och en plan för hur arbetet ska fortskrida. Kunskapen om en anskaffning 
och vad som ska uppnås med utrustningen, hur den ska stödja verksamheten och vad som 
krävs för att utnyttja systemet optimalt är ofta, enligt teorin, bristfällig i stora företag. Detta 
har visat sig i vårt fallstudieobjekt genom att ett vanligt förekommande problem är att 
företaget har för bråttom vid framtagandet och införandet av system. 
 
Förbättringar som kan göras med förvaltningsarbetet 
 
Vi kan utifrån våra intervjuer med förvaltningspersonal dra slutsatsen att det finns föränd-
ringsbehov i systemförvaltningsarbetet i företaget. Det är viktigt att tydliggöra vem som har 
ansvaret att tillsätta en förvaltningsorganisation för varje system för att undvika vidare 
problem.  En annan slutsats vi kan dra är att användarna ska få mer inflytande i 
förvaltningsarbetet för att systemen ska bli mer anpassade mot verksamheten. Detta kan göras 
genom att kontakten mellan användarna och förvaltningsgruppen ska bli mer kontinuerlig och 
att förvaltningsgruppen går ut på ett tydligt sätt med önskan om att få in förbättringar på 
systemet från användarna. 
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6.1.2 Slutsatser från intervjuer med användare 
 
Upplevelse av systemet 
 
Utifrån de genomförda intervjuerna har vi konstaterat att användarna av båda systemen gene-
rellt anser att gränssnittet är otydligt, det är svårt att hitta det de söker. För de användare som 
använder systemen regelbundet är det lättare att följa strukturen eftersom de tränat upp ett 
visst arbetssätt med systemet. Vi kan dra slutsatsen att de fel som finns när ett system ska 
implementeras, ofta upptäcks när verksamheten börjat använda systemet, dvs. under 
förvaltningsfasen. En annan slutsats vi kunna t dra är att i System 2 fungerar inte en del 
funktioner som det är tänkt. Detta beror på att användningen av en funktion ex. anmodan som 
ska fyllas i av chefer via systemet inte används, det är inte fel i systemet i sig. Vi har också 
kunnat se att systemen har begränsningar t.ex. att få ut kompletta rapportlistor, detta görs idag 
manuellt. Sökfunktionen är också något som inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. 
 
Rutiner kring felhantering 
 
Vi kan dra slutsatsen att de flesta av respondenterna vet var de ska vända sig vid felanmälan 
dvs. till kontaktpersonen i förvaltningsgruppen. Det finns även personer i deras närhet som 
kan hjälpa dem vid mindre fel, en del ringer till datahjälpen och andra ordnar det själv. I 
teorin beskrivs att de rutiner som är viktigast att hantera i systemet är ändringar. Rättning av 
felen i ett system förekommer mest när applikationen är nyinstallerade. 
 
Ansvar vid förändringar i systemet 
 
Majoriteten av respondenterna ansåg att den systemansvarige för systemet har ansvaret vid 
förändringar medan några ansåg att systemägaren har ansvaret. Slutsatsen av detta är att de 
flesta i företaget vet vem som är ansvarig när förändringar ska genomföras i systemet. 
 
Problem 
 
De användare som inte använder systemet dagligen kan ha problem med det. Det tar tid att 
lära sig nya arbetssätt och funktioner som kan vara svåra att se nyttan av. Det är lätt att göra 
misstag i systemet som att radera dokument. En slutsats vi kan dra är att detta kan bero på att 
respondenterna inte har tillräcklig kunskap om användningen av systemet. De använder 
systemet för sällan eller att uppbyggnaden av systemet inte är anpassat för den verksamhet 
användaren arbetar i.  
 
Tillvägagångssätt vid förbättringar 
 
Vi kan konstatera att det inte råder brist på idéer när det gäller förbättringar men hanteringen 
av dem är inte organiserad. Det finns olika uppfattningar hos respondenterna för vilket 
tillvägagångssätt de ska tillämpa när de ska lägga fram sina förbättringsidéer.  Vissa anser att 
de inte vet till vem de ska vända sig medan andra lämnar förslagen till kontaktperson eller 
teknikansvarig för systemet. Teorin säger att organisationer med omfattande IT-användning 
ska utse arbetsgrupper med representanter för användarna för att hitta nya möjligheter för IT 
och föreslå förbättringar osv.. Om detta inte görs finns det risk för att det förslag som läggs 
fram ”ramlar mellan stolarna”. 
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Användardelaktighet 
 
De generella slutsatserna vi kan dra från användarna vad gäller användardelaktighet är att de 
flesta användare får komma till tals. Det råder delade meningar om vad som händer med de 
förändringsärenden som användarna lämnar till de ansvariga. En del användare tyckte att 
ingen bryr sig om att göra något åt de förändringar som de fört fram. Andra ansåg att det alltid 
händer något med de ärenden de fört fram. Vi kan konstatera att detta kan bero på ärendets 
innehåll och en prioritering i den specifika förvaltningsgruppen. 
 
Förbättringar 
 
Den slutsats vi kan dra är att det finns ett stort behov av förändringar i de system vi 
analyserat. Användarna har följande önskemål om förändringar : 
 
ü Det behövs ett nytt gränssnitt och struktur för systemet 
ü Göra systemets upplägg mer användarvänligt genom att efterlikna strukturen på en 

webbsida 
ü En processinriktad startmeny skulle vara bra, det går snabbare att hitta det man vill 
ü Vill kunna skapa en rapport själv 
ü Det skulle vara bra att kunna använda en läsare med hjälp av streckkod vid inventering 
ü Viktigt att det finns nyckelpersoner i verksamheten som kan systemen 
 

6.2 Diskussion  
 
I detta avsnitt diskuterar vi hur vi nått vårt syfte med uppsatsen och andra synpunkter inom 
ämnet som framkommit under arbetets genomförande.  
 
Vi anser att vi uppnått vårt syfte med uppsatsen genom de resultat vi fått från data-
insamlingen. Det vi kan konstatera är att användarna beaktas relativt väl i förvaltningsarbetet i 
de två system vi undersökt. I företaget i stort är det enligt flera respondenter inte lika väl 
organiserat med förvaltningen. Vissa system har endast personer ”på ett papper” som 
ansvariga, dvs. de arbetar inte aktivt med förvaltningen och det medför att systemen lever sitt 
eget liv, ingen har kontroll på dem.  
 
Problemet som vi utgick ifrån när vi formulerade vår forskningsfråga bestod i att när företag 
arbetar med systemförvaltning kan användarens frågor och önskemål ibland komma i 
skymundan för tekniken som dominerar. Den teknikdrivna förvaltningen av systemen inne-
bär att det satsas resurser på att utveckla systemen utifrån tekniken och inte från användarnas 
perspektiv, vilket kan ge svårigheter. Problemet med detta kan vara att användarnas behov av 
systemet inte tillgodoses på ett tillfredsställande sätt. 
 
Företaget där vi genomfört vår fallstudie består mestadels av produktion och teknik. En 
naturlig följd av detta är att många personer i företaget är teknikorienterade i sitt tänkande. De 
förstår inte vikten av att sätta människorna och verksamheten framför tekniken. Samtidigt är 
det viktigt att sätta en rimlig nivå på underhåll och förvaltning av IT-system så att inte kost-
naderna blir för höga. Många användare vill inte eller har inte tid att engagera sig i 
datoriserade system, de har andra arbetsuppgifter som tar upp deras arbetstid. En del 
användare är ovana vid datorer och tycker att systemet fungerar dåligt. Detta kan bero på att 
de tidigare arbetat med rutiner manuellt och inte har förståelse för den nya tekniken och 
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datorisering av sådant som tidigare kunnat göras enkelt. Detta innebär att förvaltnings-
grupperna inte får ta del av åsikter från den här gruppen av användare. Det gäller att led-
ningen tar tag i dessa användargrupper och styr upp hur användandet ska gå tillväga. Vi tror 
att enkla tidsbestämda rutiner och kontinuerlig uppföljning av användandet, förutom delaktig-
het i grupper och projekt, kan vara en lösning för att motivera dessa användare. 
 
Vi har upptäckt att viljan att lyssna till användarna i förvaltningen av system finns, men det 
kan brista i kommunikationen mellan användare och förvaltningspersonal. Därför är det 
viktigt att ha en väl fungerande förvaltningsorganisation som kan ta emot de önskemål och 
krav som användarna kommer med. I detta ingår också att ha en tydlig ansvarsfördelning 
mellan de tillsatta rollerna i gruppen och att personerna fullföljer sina uppdrag. Vi anser att 
det yttersta ansvaret för att arbetet med förvaltning av system ska fungera måste ligga på 
ledningsnivå. Ledningen måste kontinuerligt följa upp och ”checka av” att arbetet fortlöper 
och att systemet ger den nytta det var avsett att ge. Förvaltningsgruppen ska med jämna 
mellanrum mäta effektiviteten av systemet och detta kan vara svårt att genomföra. Vi anser att 
användarna ska ha en stor del i den mätningen. Det är de som kan delge om systemet fungerar 
som det är tänkt och vilka förbättringar som behöver göras. Systemet ska tillgodose 
användarnas och verksamhetens behov. Om inte systemet gör det blir konsekvensen av detta 
att ledningen i företaget kanske måste införskaffa ett nytt system för och detta kan bli 
kostsamt.  
 
Om företaget använder sig av standardsystem går det inte i lika stor utsträckning att tillgodose 
användarnas behov och önskemål när systemet väl är infört. Det är därför viktigt att ta med 
användarna i ett tidigt skede vid nyanskaffning och införande av ett system. De kan då 
komma med sina synpunkter om vad systemet ska innehålla och kan vara med och forma 
systemet för att det ska möta verksamhetens behov. Om användarna tas med i projekt och 
arbetsgrupper känner de delaktighet och får större förståelse för att det inte går att genomföra 
alla funktioner som de önskat, de får en större acceptans till systemet. 
 
En viktig aspekt att ta hänsyn till är att de som ska använda systemet vet vad det ska användas 
till. Om de under hela systemets livstid får information om förändringar och utbildning i 
systemets grunder får de en större motivation till att använda det. 
 
Vi tycker att det är av stor vikt att tillsätta en förvaltningsorganisation innan systemet börjar 
användas. Görs inte detta bör systemet inte tas i bruk. I de fall systemen ändå börjar användas 
i verksamheten utan att ha en förvaltningsorganisation kan det leda till att det inte finns någon 
som kan ta emot synpunkter eller ge hjälp och stöd till dem som använder det. Detta kan 
senare resultera i att systemet blir för gammalt och inte ger den nytta det var avsedd att ge. 
Systemet förändras inte efter verksamhetens behov eftersom ingen kan ta hand om de 
förändringar som bör göras för att systemet ska överleva. Konsekvensen av detta blir att 
företaget, för att kunna tillgodose användarnas och verksamhetens behov, måste införskaffa 
ett nytt system. Detta blir i längden mycket kostsamt. 
 
Vi har kunnat konstatera att det ofta föreligger en tidspress på de ledningsgrupper som har till 
uppgift att ta fram och införa nya datoriserade system. För att systemen ska kunna ge 
företaget den nytta de är avsedda att ge anser vi att det är av stor vikt att grundligt arbeta med 
att analysera verksamheten och identifiera användarnas behov för att uppnå ett så bra resultat 
som möjligt. Detta innebär att användarna är nöjda och att företaget har uppnått målet med 
systemet. 
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7 Reflektioner kring uppsatsen 
 
I detta avsnitt diskuterar vi hur metoden genomförts. I avsnittet ärlighet och distans ställer vi 
oss kritiskt till innehållet i vår uppsats.  Sista delen behandlar fortsatt forskning inom om-
rådet.  
 

7.1 Metoddiskussion 
 
I våra intervjuer som genomförts kan vi nu i efterhand konstatera att vi fått svar på vår fråge-
ställning. De personliga intervjuerna var innehållsrika och gav oss en klar bild över hur 
förvaltningsarbetet ser ut för de två system vi analyserat. Vi kan konstatera att intervjuerna 
var alldeles för omfattande i relation till den tid vi hade till förfogande. De 14 intervjuer och 
de två kompletterande intervjuerna vi genomfört har varit tidskrävande både vad gäller 
utförande och analys. Framförallt med tanke på att vi utfört intervjuerna i Kiruna och 
Malmberget. 
 
Vi anser att reliabiliteten, pålitligheten i vår uppsats är förhållandevis hög. Det går inte att 
garantera att de personer som ingått i vår undersökning har varit helt objektiva men eftersom 
vi valde att intervjua alla involverade roller i förvaltningsorganisationen för varje system 
ökade vi pålitligheten avsevärt. Vi hade endast behövt intervjua ett fåtal för att kunna svara på 
frågeställningen men vi ansåg att det fanns en risk för att objektiviteten och reliabiliteten 
skulle kunna bli lägre om vi inte intervjuade alla rollbefattningar.  
 
Intervjufrågorna vi ställt till förvaltningsgruppens medlemmar är av olika karaktär. De tre 
första intervjufrågorna var av personligt innehåll. Svaren beskriver respondentens bakgrund, 
vad denna arbetar med och vilken roll personen har inom förvaltningsarbetet. Därefter bestod 
frågeguiden av mer allmänna frågor om systemförvaltning. Dessa valde vi att ställa för att 
bilda oss en uppfattning om personens inställning till systemförvaltning. Detta var av stor vikt 
då vi ville utläsa hur respondenten värderade verksamheten och användarna i allmänhet. 
Efterföljande frågor i frågeguiden behandlar förvaltningsorganisationen mer specifikt. Svaren 
berättar om personens delaktighet, ansvar och användarnas delaktighet i förvaltnings-
organisationen. 
 
De två frågorna, fråga 10 och 11 i bilaga 1, behandlar de fyra olika förvaltningsaktiviteterna, 
RAFS, rättning, anpassning, förbättring och sanering som finns beskrivna i teorikapitlet. 
Dessa frågor ställde vi till respondenterna för att vi ville ta reda på vad de hade för kontakt 
mot användarna. Vi har i efterhand kunnat konstatera att det inte fanns någon relevans i de 
svar vi fick gentemot vår frågeställning. Därför redovisar vi inte dessa svar i resultatredo-
visningen i empiriavsnittet och i analysdelen i uppsatsen, vår validitet i uppsatsen ökade 
därmed. 
 
De frågor vi ställt till användarna är tillika som frågorna till förvaltningsgruppen till en början 
av personlig karaktär. Därefter har vi ställt frågor som är av största vikt för att ta reda på hur 
användaren/respondenten anser att de beaktas i arbetet med systemförvaltning. Fråga 3 till 8 i 
bilaga 2 har vi ställt för att vi ville ta reda på hur respondenten i fråga upplever systemet. 
Därefter ställde vi frågor om hur personen kommer till tals vid förändringar i systemet, om 
och hur dennes synpunkter förs vidare, hur tillvägagångssättet är om fel uppstår i systemet 
samt vad respondenten känner om systemförvaltningsarbete. Efter intervjuerna genomförts 
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upptäckte vi att vi inte hade fångat helheten i datamaterialet utifrån vår frågeställning. Detta 
berodde på att vi kunde konstatera att användarnas delaktighet påbörjas redan innan 
förvaltningsarbetet startar dvs. i systemens införandefas. Därför valde vi att utföra två 
kompletterande intervjuer i efterhand för att inkludera införandet och projektarbetet av 
systemen. Detta gjorde vi för att få en så hög reliabilitet som möjligt. Det var viktigt för att vi 
ville se hur användarna beaktades i detta arbete. 
 
De resultat vi kommit fram till har vi sammanfattat under utvalda nyckelord från teorin.  
Sammanfattningsvis anser vi att den tid vi lagt ner varit värt mödan för att arbetets trovärdig-
het ökat. Den komplexa datainsamlingen har resulterat i att vi kunnat dra generella slutsatser 
som mer stämmer överens med verkligheten jämfört med om vi endast genomfört ett fåtal 
intervjuer. Därmed anser vi att de data vi samlat in har hög reliabilitet. 
 
Vi har valt att bifoga alla utskrivna intervjuer (bilaga 6) för att vi i vår resultatredovisning inte 
visar vem som sagt vad. Pålitligheten i uppsatsen höjs därmed avsevärt. 
 

7.2 Ärlighet och distans 
 
I vår uppsats finns det innehåll som vi kan ställa oss kritiska till: 

1)  LKAB var idégivare till att skriva uppsatsen och detta skulle kunna tolkas som att vi 
ger företaget de svar de vill ha.  

 
2) De respondenter vi intervjuat kan vara alltför involverade i arbetet för att kunna se de 

eventuella brister som kan finnas. 
 

3) Vi kan ha tolkat respondenternas svar på ett annat sätt än det var tänkt från 
respondenternas sida. 

 
4) Vi kan själva ha blivit för personligt engagerade och insatta i företaget för att kunna se 

på problemen neutralt. 
 
Ovanstående punkter är sådant som vi försökt att beakta under hela processen med uppsatsen.  
Vi anser att vi kunnat behålla objektiviteten och distansen och förhålla oss kritiska till 
uppsatsens syfte och frågeställning. När det gäller validiteten har vi genomgående i vårt 
arbete tänkt på vad det är vi vill veta och det har lett till att vi hållit oss inom det avsedda 
ämnesområdet. Vi har därmed i så stor utsträckning som möjligt mätt det vi hade för avsikt att 
mäta. Vi har använt oss av en del frågor som inte direkt har något med våran forskningsfråga 
att göra. Dessa ställde vi för att få en bakgrund och helhetsbild av personerna vi intervjuade.  
 
Vi anser att vi inte har gett LKAB de svar de vill ha utan vi har uteslutande utgått från vårat 
problem och vår forskningsfråga samt den teori vi skrivit ner om systemförvaltning och hur 
användaren beaktas i detta arbete. Detta visar att reliabiliteten i vårt arbete är förhållandevis 
hög. 
 
Andra aspekter som höjer reliabiliteten i uppsatsen är att vi har formulerat våra frågor till 
intervjuguiderna med omsorg och noga tänkt igenom dessa, detta gäller för frågorna till både 
förvaltningspersoner och användare. Till våra respondenter har vi ställt de frågor vi velat ha 
svar på och förhoppningen är att de svarat ärligt och vågat komma med sina synpunkter. Vi 
har försökt undvika att inte göra felaktiga tolkningar genom att vi spelat in intervjuerna på 
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band och genom att vi har varit två personer som båda medverkat under alla intervjuer. Vi har 
under intervjuerna sammanfattat svaren om respondenten varit otydlig för att försäkra oss om 
att vi uppfattat vad respondenten menat.  
 
Det personliga engagemanget har inte sträckt sig längre än att göra ett ambitiöst arbete med 
uppsatsen. Vi har uppskattat att få skriva denna uppsats åt LKAB men vi har inte blivit så 
personligt engagerade i arbetet att det varit negativt för uppsatsen. Våra känslor för arbetet har 
inte heller gått ner på ett så djupt plan så att vi inte har kunnat hålla oss objektiva till arbetet i 
sig.  

7.3 Vidare forskning 
 
Ett ämne för vidare forskning skulle kunna vara att undersöka om fungerande system-
förvaltning ger ökad effektivitet av användningen av ett system. I detta skulle det ingå studier 
som innefattas av användaracceptans och organisationers förmåga att ha en genomtänkt 
strategi för sina IT-system. Ett annat ämne skulle kunna vara att se på skillnaden med att 
införa standardsystem och egenutvecklade system, vilka aspekter måste företagen ta hänsyn 
till? 
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Bilagor 
 

Rollerna i LKAB:S förvaltningsmodell  
 
Systemägare (SÄ) 
 
Allmänt:  
Tillhör användarsidan. 
Kan aldrig delegera totalansvaret för systemet.  
Har de ekonomiska resurserna för systemet.  
Sitter ofta nära eller i ledningen av företaget, avdelningen eller sektionen.  
Bör inte sitta för långt ifrån systemansvarig (SA). 
Ansvar och befogenheter: 
Har verksamhetsansvar och kan verksamheten som systemet stöder. 
Ansvarar för systemets nettonytta, kostnadseffektivitet samt av- och utveckling. 
Har- /skaffar sig tid att engagera sig i förvaltningen. 
Avtalspart med teknikchef (TC). 
Utser efter behov systemansvarig (SA) och utarbetar ansvar och befogenheter tillsammans 
med denna. 
Bestämmer systemets säkerhetsnivå, beslutar om behörighets- regler, tillser att reservrutiner 
finns, ställer krav på fysiskt säkerhet och initierar/startar systemutvecklingsprojekt. 
 
Systemansvarig (SA) 
 
Allmänt: 
Tillhör användarsidan. 
Arbetar på uppdrag av systemägaren enligt fastställda ansvar och befogenheter, utarbetade 
tillsammans med systemägaren. 
Kan verksamheten, applikationerna och systemet. 
Byråkrat dvs. ordning och reda. 
Arbetar normalt i verksamheten. 
Ansvar och befogenheter: 
Avsätter tid för förvaltningsarbetet. 
Upprätthåller säkerhetsnivån, behörighetsregler och backuprutiner för systemet. 
Samordnar med (SÄ) och övriga systemansvariga vid större förändringar, införande av nytt 
system, saneringar och förändringar i förvaltningsorganisationen. 
 
Kontaktperson (KP) 
 
Allmänt: 
Tillhör användarsidan. 
Väl känd inom organisationen 
Naturlig kontatktpunkt 
Kan systemet. 
Arbetar normalt i verksamheten, oftast inte som chef. Personen viktigare än befattningen. 
Ansvar och befogenheter: 
Kan till viss del genomföra akuta åtgärder på uppdrag av SA. 
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Sprider information rörande systemet till användarna.  
Aktivt fånga upp och vidarebefordra krav (enl. RAFS) till SA. 
 
Teknikchef (TC) 
 
Allmänt: 
Tillhör tekniksidan. 
Äger de personella resurserna. 
Kan systemområdet. 
Ansvar och befogenheter: 
Samordnar med andra system. 
Avtalspart med systemägare(SÄ). 
Tillhandahåller kompetenta resurser. 
Följer upp resursutnyttjandet. 
 
Teknikansvarig (TA) 
 
Allmänt: 
Tillhör tekniksidan. 
Erfaren tekniker. 
Kan systemet. 
Kan verksamheten. 
Mera samordnare än entreprenör. 
Ansvar och befogenheter: 
Kontrollerar tillsammans med systemansvarig att nya system eller planerade förändringar 
följer LKAB:s generella krav avseende systemmiljö. 
Planerar och testar reservrutiner. 
Acceptanstestar nya system eller förändringar i befintliga system innan överlämnande sker i 
drift. 
Genomför beslutade ändringar. 
Föreslår saneringsåtgärder. 
Utarbetar driftsrutiner. 
Rapporterar systemstatus till TC. 
 
Drifttekniker (DT) 
 
Allmänt: 
Tillhör tekniksidan. 
Kontaktperson i driftfrågor/datahjälp. 
Underhåller systemen i drift. 
Ansvar och befogenheter: 
Föreslår effektiviseringar och optimeringar. 
Åtgärdar akuta fel. 
Följer upp de beslutade uppföljningsparametrarna för systemet, ex. vis; driftklarhet, 
belastningar, funktionalitet, säkerhetsregler, åtkomstskydd för program och databaser, backup 
och loggar samt återstartsrutiner vid avbrott. 
Följer de beslutade driftrutinerna. 
Medverkar i övrigt i alla åtgärder som vidtas med systemet. 
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Förvaltningsorganisationen 
 

 
Figur 3:1 Organisationen över förvaltningen 
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Intervjufrågor om LKAB:s systemförvaltning till förvaltnings-
gruppen 
Förvaltningsgruppen: Systemansvarig, kontaktperson i verksamheten, teknikansvarig, och 
driftstekninker(kontaktperson på tekniksidan). 

 
Systemförvaltning 
 

1. Beskriv kort din bakgrund (befattning, område, tidigare erfarenheter) 
2. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter inom företaget? 
3. Vilken roll och vilket ansvarsområde har du inom förvaltningsarbetet? Vad innefattar 

den/det? 
4. Vad har du för erfarenheter av systemförvaltning? 
5. Vad är systemförvaltning för dig? 
6. Vad tycker du är syftet och målet med systemförvaltning? 
7. Vilka fördelar finns det med god systemförvaltning? 
8. Vilken kunskap behövs för att kunna skapa en god förvaltning av det? 
9. Vilka fallgropar anser du att det finns med systemförvaltning? 
10. Vilka aktiviteter inom förvaltningsarbetet arbetar du med, RAFS? Hur? 
11. Vilka metoder används inom RAFS? förekommer utvärdering? 
12. Hur mycket tid lägger du ner på systemförvaltningsarbetet? 
13. Hur planeras, uppföljs och dokumenteras förvaltningsarbetet? 
14. Ser förvaltningen likadan ut för alla system? 
15. Vilken vikt har verksamheten kontra tekniken i förvaltningsarbetet? Varför, på vilket 

sätt? 

 
Roller 

 
16. Hur styrs arbetet med förvaltning i LKAB och av vem? Vem ligger ansvaret? 
17. Vilken roll och vilket ansvarsområde har SÄ, SA, KP, TC, TA, DT enligt dig ? 
18. Hur samordnas förvaltningsarbetet mellan de olika ansvarsrollerna? (SÄ, SA, KP, TC, 

TA, DT) àVem gör vad och hur delaktig i RAFS? 
19. Vem ansvarar för samordningen? (bokar möten, dokumentation mm) 
 

Användarna 
 
20. Vilka är användarna av systemet?  
21. Vilken roll har användarna i förvaltningsarbetet? På vilket sätt är dom delaktiga? 
22. Hur sker kontakten med användaren i ditt arbete? På vilket sätt och hur ofta? 
23. Hur hanteras kraven från användargruppen? Vilka rutiner finns? Vem är ansvarig? 
24. Hur fungerar rutinerna kring ett ärende? Beskriv och motivera 
25. Vilka förbättringar kan göras? 
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Intervjufrågor till användare av System 1 och System 2 ( ej insatta i 
förvaltningsarbete) 

 
 

1. Beskriv kort din bakgrund (befattning, område, tidigare erfarenheter) 
 
2. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter inom företaget? 
 
3. Visa praktiskt hur du använder systemet. 
 
4. På vilket sätt tillämpar du oftast systemet? 

 
5. Hur upplever du gränssnittet? 

 
6. Fördelar/Nackdelar med gränssnittet? 

 
7. Får du funktionsmässigt ut det du vill av systemet i ditt arbete? Vad får du ut? 

 
8. Fördelar/Nackdelar med funktionerna? 

 
9. Förslag på förändringar, funktioner och gränssnitt. 

 
10. Har du upptäckt fel i systemet någon gång? Rapporterade du felet till någon? 

 
11. Har du haft behov av support av systemet?  

 
12. Beskriv tillvägagångssättet om du har problem med systemet ex felaktigheter, behov 

av stöd?, vem kontaktar du? Vilka rutiner finns, anser du att detta följs dessa rutiner? 
 

13. Hur går du tillväga när du har förslag på förbättringar av systemet? Känner du till hur 
ärendet går vidare? 

 
14. Vem tycker du har ansvaret när förändringar ska genomföras i systemet? 

 
15. Vad känner du till om systemförvaltningsarbete inom företaget? Mål? Organisation? 

 
16. Anser du att du som användare får möjlighet, i den befintliga organisationen, att föra 

fram dina synpunkter och önskemål vad gäller systemet? Förslag på förbättring...
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Kompletteringsintervjuer     
 
Vi skall intervjua 2 personer vad gäller införandet av systemet i System 1 och  System 2, vi 
tror att det räcker med nedanstående personer. Detta för att få svar på hur användarna togs i 
beaktande under projektarbetet när systemet skulle införas. 
 
De kompletterande frågorna är: 
 

• På vilket sätt fick användarna vara delaktiga i projektarbetet vid framtagandet av 
systemet? 

• Vilken roll hade användarna? 
• Fanns det möjlighet för användarna att föra fram eventuella önskemål? På vilket sätt? 
• Anser du nu i efterhand att användarna beaktades tillräckligt mycket? 
• Om användarna inte får komma till tals, vilka konsekvenser tror du det kan det bli i 

användningen av systemet? 
• Vilka konsekvenser kan det bli om användarnas önskemål dominerar vid införandet av 

ett system? 
• Anser du att systemet uppfyller sitt syfte för användarna?  
• Vilka förbättringar kan göras?  
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Utskrift av Intervjuer 
 
Intervju med medlem av förvaltningsgruppen för System 1 

 
1. Beskriv kort din bakgrund (befattning, område, tidigare erfarenheter) 

Svar: Ja, jag har då nu i lkab 8 anställningsår började 1994 egentligen men anställdes 
1995 det jag gjorde 1994 var ett examensarbete och på den vägen kom jag in i lkab. Det 
jag gjorde då det var att jag tittade på en processorientering av det inköpssystem som 
finns i malmberget och mitt första jobb var då att realisera det system som idag heter fik, 
bakgrunden är systemvetenskaplig umeå universitet efter projektet med inköpssystemet 
så fick jag chansen att jobba som kvalitetsutvecklare, eh, samma jobb som Åsa Waara har 
idag, det jobbade jag med fram, från då 1996 då projektet fik var slut till 1999, då jag 
blev erbjuden att ansvara för totalkvalitetsarbetet i lkab och den avdelning som Åsa och 
jag och våra revisorer finns inom, och det har jag sysslat med sen 1999 fram till idag. Vi 
är en avdelning med 17 medarbetare, fördelade på 2 ben, det ena är arbete med 
verksamhets och kvalitetsutveckling där kvalitetsutvecklarna och förslagsansvariga har 
en viktig roll och den andra benet är en mer klassisk revisionsverksamhet med 
kvalitetsledningssystem som vi som givetvis ett jobbar nu vidare med miljöledning, 
energiledning och sådana frågor, reviderar också våra kritiska leverantörer. Eh, när det 
gäller det vi ska prata om här och nu, systemförvaltning, så finns jag också med i lkab:s 
it-styrgrupp där vi beslutar om de strategiska inriktningarna för it-system. I enheten som 
jag ingår i så har också min chef ansvaret för informations biten så att vi jobbar ju väldigt 
nära våra informatörer. Varför är det intressant och se vilken koppling våra system hur vi 
utvecklar och tar in nya system påverkar just information och kommunikation i företaget, 
och där har vi gjort en så kallad genomlysning av lkab:s kommunikation lite mer mer 
utifrån det klassiska sättet att se det, och det var då tanken kom att titta även på dom här 
bitarna. Hur kan vi påverka kommunikationen, den interna kommunikationen med it-
systemet och sådär. Och där är vi idag. Jag är om det har någon betydelse 32 år bosatt i 
malmberget och trivs väldigt bra här. 
 

2.Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter inom företaget? 
Svar: Mitt huvudsakliga arbete är ju att att ansvara för den här avdelningen, att leda 
totalkvalitetsarbetet i lkab koncernen, och det gör jag då med hjälp av mina 17, 16 
medarbetare på avdelningen, det handlar dels om säkra den process vi har satt igång, att 
certifiera oss enligt iso9001, det är ju en milstolpe som vi nådde förra året i oktober och 
den processen fortsätter nu. 
- Den certifieringen innefattar system 
Det är en systemrevision men det innebär också tillämpning av våra kvalitetsrutiner och 
kvalitetskritiska moment i vår process, men det är ett kvalitetsledningssystem per 
definition. Det innefattar hur vi sätter mål, hur vi bryter ner mål till verksamheten, hur vi 
styr vår process, hur vi följer upp och ständigt utvecklar våra arbetssätt 
- Så it är en bara en bit av det? 
- Där vi har it är ingen stor det är egentligen bara ett stöd i det här vi har då skapat ett 
verksamhets system som jag också ansvarar för, det är ju då en it-baserad plattform där vi 
då hanterar alla våra rutiner och instruktioner, kan jag väl kort visa hur det ser ut 
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- vi har ju sett… 
- ni har sett den här alltså, så att det här är inget it, organisationen är ingen it-organisation 
- nej det är det jag menar… 
- vi nyttjar it däremot har vi ett intresse att utveckla arbetssätt i företaget och då kommer 
vi in och det är därför också jag finns med i den här it-styrgruppen, att bevaka lite grann 
användarnas och verksamhetens behov 
 

3. Vilken roll och vilket ansvarsområde har du inom förvaltningsarbetet? 
Vad innefattar den/det? 

  
Svar: Om man då tar det system vi nyss nämnde här så är jag systemansvarig för 
verksamhetssystemet. Precis, eh, och det skulle jag vilja påstå, där att vi en väldigt väl 
fungerande förvaltningsgrupp, min chef är då systemägare och vi har precis enligt den här 
bilden som du visar en ägargrupp och förvaltningsgrupp, sen har vi valt i det är fallet att 
på heltid anställa en person som ska vara den här användarrepresentanten och den 
förlängda armen mot verksamheten och det är Ingemar Emanuelsson i kiruna. Han har ni 
träffat 
- hmhmm… 
- Så det är ju ett sätt vi har valt det på och det är ju naturligtvis ett sätt att säkra att det här  
ska fungera, jag vet ju också att så väljer man ju inte göra på många andra ställen och 
utan då blir det här en roll bland alla andra arbetsuppgifter vi har, sen har vi också en 
person, jag vet inte vad vi kallar honom, men Mikael Zackrisson i Luleå som kommer att 
gå över till det här it-bolaget han är nå teknikansvarig, men det viktiga med honom är att 
han är ingen teknikfreak, han förstår tekniken samtidigt som han har full förståelse för 
användarnas behov och så där, sen utöver det så har jag även den rollen i vårt 
belöningssystem, det är inget it-system, men vi tillämpar ju samma modell så att säga för 
det systemet 
 

4. Vad har du för erfarenheter av systemförvaltning? 
Svar: I det här projektet fick som jag fick vara med och driva och bygga upp där hade jag 
då systemansvarsrollen också i det arbetet och det lämnade jag när jag gick över på 
kvalitetssidan och överlät till en annan person….. 
- var det samma modell?  
 

5+6. Vad är systemförvaltning för dig? Vad tycker du är syftet och målet 
med systemförvaltning? 

Svar: För mig handlar det om att kontinuerligt administrera och finjustera förbättra 
befintligt system, så att det hela tiden ligger, lever upp till de förväntningarna som 
användarna har på systemet och som också företagen naturligtvis har, system byggs ju 
upp för att dels tillhandahålla stöd för användare för olika funktioner, funktioner ska ju 
hjälpa företaget att bli bättre, verksamhetssystem eller om det är ett underhållssystem så 
är det ju för att vi ska bli effektivare i våra arbetssätt, och ska vi kunna bli effektivare i 
med arbetssätten så måste ju systemet fungera utifrån användarens sätt att se på det, ja en 
kontinuerlig process där vi ständigt bevakar administrerar systemet att det lever upp till 
de krav som vi ställer på det… 
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8. Vilken kunskap behövs för att kunna skapa en god förvaltning av det? 
Svar: Dels måste du ha kunskap om rollerna naturligtvis, det här rent praktiska och 
formella, du måste veta vilket ansvar du tar på dig om du är systemägare, systemansvarig, 
teknikansvarig så att man måste ha en utbildning och kunskap i själva modellen, det är ju 
en bit, sen måste du ha också ha en, beroende på vilken roll du har så måste du vara insatt 
i systemet som den här organisationen ska förvalta, det är väl de två tunga bitarna när det 
gäller kompetensen, sen tror jag att den stora frågan när det gäller förvaltning det är dels 
kompetensen men den andra biten det är att verkligen i företaget markera vikten av den 
här organisationen så att den inte bara blir en sådan här allmän ja, det är lika viktig som 
du är ansvarig för en linjeorganisation, så den utbildningen är också viktig, förklara syftet 
och det ansvar du verkligen har, det får inte bli en organisation på pappret som jag själv 
personligen upplever i vissa system att man rent mekaniskt när projektet är slut så 
tillsätter man namn på de här rollerna men det blir ett papper i pärmen när projektet 
avslutas, det finns väl fungerade system och det finns system som inte alls fungerar 
sen kan man fundera på nivåerna, det finns du då enskilda system, och då kanske det är 
lätt att få det att fungera, jag har ju dessutom ansvaret linjen i det här systemet så jag är 
angelägen att det här fungerar, annars får jag skit för det i mitt jobb, så att säga, sen finns 
det ju mera allmänna system, om man tar hela Lotus Notes-applikationerna där vi har 
samliga dessa databaser, vem förvaltar detta då, vem tänker på mig att nu kom det upp en 
till databas, eller förvaltning av vår insida som alla människor i företaget nyttjar, hur 
driver vi det, så att säga, så att då blir dom lite mer större, mera komplexa saker, mera 
allmänna system. 
 
- Om man tänker på er insida visst är det så att ni har samma förvaltningsorganisation det 
ingår även i…? 
 
- Det ingår i den här verksamhetssystemet och där är jag själv fundersam på hur det här 
ska bli, vi har ju ett stort fokus på verksamhetssystemet även om vi nu har involverat 
systemansvarig, vi är 2 systemansvarig, så att säga, och systemansvarig lägger ner all sin 
kraft på insidan men backupen då i övrig teknikansvarig och så här den fungerar inte som 
i verksamhetssystemet, vi har inte dom resurserna där vi har Ingemar Emanuelsson även 
på insidan eller teknikansvarig Mikael Zackrisson, däremot har vi en duktig 
systemansvarig men det räcker ju inte med att peka på vad man vill göra och sådär 
 
- Är ni båda två på båda systemen?  
 
Nej jag ansvarar för verksamhetssystemet och Kristin Autio för insidan. ,men vi deltar på 
samma möten 
 
- Jag tänkte på den andra systemansvarig som vi var och intervjuade, Mikael 
Zackrisson… 
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9. Vilka fallgropar anser du att det finns med systemförvaltning? 
 Svar: Nackdelen är ju alltid det att alla sådana här organisationer man sätter i sjön, det 
kräver ju tid och resurser, ibland kanske vi inte riktigt funderar på vilken tid och kraft det 
krävs för att driva de här frågorna utan det blir som sagt en pappersprodukt och det ser 
väldigt fint ut, fördelarna tycker jag är uppenbara, det här är ett system för att säkerställa 
att systemet har kunna fungera att it-system fungerar 
 
- På vilket sätt fungerar det 
 
Du tillsätter en organisation, andemeningen är ju att du tillsätter också ansvariga att 
bevaka och lägga ner sitt intresse för dom här systemen. Vad är alternativet, att du inte 
har någon organisation alls och då blir det ju… 
 
- Mmm, det finns ju uppfattningar om att så länge systemet fungerar så behövs det inte… 
 
- Ja, fungerar för vem då i så fall 
- Ja, jag vet inte… 
 
-När man säger fungerar, vad menar man då egentligen? 
 
 

- ja, precis, den här organisationen syftar ju till att bevaka alla dem intressen, det är 
ju som vilket företag, ett sånt här system det är som ett företag, du har ju olika 
intressenter som ställer krav, dels händer det saker på tekniksidan som måste 
bevakas va. Ta verksamhetssystemet där har ju Mikael Zakrisson ett tungt ansvar 
att bevaka hela tiden när vi till exempel lägger om notesplattformer och nya 
versioner där, eftersom verksamhetssystemet är en applikation till den plattformen 
så måste vi ju bevaka. Alternativet det är ju att du har en formell organisation en 
it-verksamhet som hela tiden bevakar alla system va, men då har du ju också en 
organisation en mera en, en permanent förvaltningsorganisation. Men styrkan 
med en förvaltningsorganisation decentraliserat på det sättet det är ju att det 
verkliga ägarna av systemet tar sitt ansvar… 

-  
10. Vilka aktiviteter inom förvaltningsarbetet arbetar du med, RAFS? Hur?  

 
Svar: Rättning, anpassning, förbättring och sanering.. eh…kan man? Jag tänkte om du i 
ditt arbete, vilka av dom delarna arbetar du med? 

- Eh…få se, i mitt fall så handlar det ju mera om dom här utvecklingsinsatserna, så 
när vi går in och ska anpassa och göra större förändringar i systemet, så, så 
kommer jag med in i bilden, såna här små rättningar det sitter ju Ingemar och gör 
dagligen, va och då har ju annan data att göra i sitt jobb.. eh, men som vi 
exempelvis jobbar nu jobbar vi med en, en ny version utav verksamhetssystemet 
och då sammankallar vi till den här förvaltningsgruppen då, och diskuterar för och 
nackdelar, tillsätter pilot och testgrupper som ska testa det här då, med användare. 
Och sen är det ju min roll då att ta med det här till ägargruppen för beslut då, om 
att genom föra ändringarna då vi också sätter kronor och ören och budgetar på… 
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när man har kommit en bit… Så att min roll är ju lite mer när, när, när det handlar 
om asså, det befintliga systemet, rättningarna i det… det sköter Ingemar 
Emanuelsson rakt igenom.. 

- Mm, och sanering också? 
- Jajamän, sanering också vi säkerställer arkivering och tar bort eh, i det här fallet 

då funk tioner och dokument som inte ska vara kvar. Sen har jag en annan viktig 
roll, den är att hela tiden bevaka utifrån min position att det här systemet håller 
måttet, sett i lkab´s perspektiv inte minst utifrån, det här certifikatet vi vill behålla 
att vi har ett väl fungerande system va, inte bara då ur användarnas synpunkt utan 
också att det här är ett hållbart system som hjälper oss att få bättre kvalitet… 

 
 
11. Vilka metoder används inom RAFS? förekommer utvärdering? På vilket sätt 
gör ni det? 
 

Svar: Ja, dels i mitt ordinarie jobb i linjen så att säga, jag sam.. ja, jag lyssnar ju jag, jag, 
jag får e-mail, jag, jag, tar åt mig av dom synpunkter som kommer eh… vi har ju 
revisioner, både interna och externa där våra revisorer då tittar in i systemet och för att 
göra en bedömning då. Klarar vi av att tillhandahålla dom upplysningar och den 
information som revisorerna behöver? Sen är jag ju en användare själv utan systemet så 
att jag har ju möjligheten att bevaka… bevaka det också… 

 
Mmmm, metoderna då som du sa det just på vilket sätt du gör det med, utvärdering man 
kan säga en sån här revision – kan man kalla det typ av utvärdering att man då ser hur det 
går? Eller är det… 

- Ja, revision om du tänker, det är ju inte, alltså huvudsyftet med en 
kvalitetsrevision är inte att revidera it- systemets… 

- Nej, det är och lyfta det?.. 
- … fungerande, precis, och den metod vi tillämpar det är att vi har kontinuerliga 

möten med systemförvaltningen… 
- ja… 
- sen har vi också en dokumenthantering i systemet där Ingemar särkilt då jobbar 

med att hela tiden bevaka, ja… och, det, det är väl klart, det är väl en medveten 
valmetod att ha tillsatt en heltidsresurs för dom här frågorna så att… 

- mmm 
- mmm 
-  
12 .Hur mycket tid lägger du ner på systemförvaltningsarbetet? 

 
Svar: Eh, ja vad kan jag räkna med? Det är att vi har tre till fyra möten per år så att en 
gång i kvartalet träffas vi i den här gruppen, sen är det då löpande jobbet att hela tiden 
bevaka det är väl svårt att sätta tid på det men det är mitt jobb att, att ansvara för systemet 
och certifieringsprocessen här så att det… för ren systemförvaltning så att säga så då är 
det dom här träffarna vi har och förberedelserna innan dom mötena och… men sen är det 
ju lite andra exempel, jag är på väg till cementa i stockholm här och träffa deras it-
ansvariga och titta in till deras rnt+ som är deras verksamhetssystem, då, så, dhl- 
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motsvarighet så att  det är också en del att kompetensutvecklas inom området då… vi 
jobbar nu med att  utveckla vårt befintliga system då, det är ju såna här krav som kommer 
in då från att vi har fokuserat på ett ledningssystem så kommer vi nu att jobba med 
miljöledning och energiledning och det ska in i samma it… 

- Mmm.. 
- …stöd , och då måste vi anpassa befintligt system, men då har man ju vägvalet; 

ska vi anpassa befintlig lösning eller ska vi välja nya applikationer? Och då 
kommer ju sån här aktiviteter in att, att  vi ska ut och bevaka andra lösningar… 

- det ingår egentligen i RAPS?...kan man säga… 
- Jo, precis, det kan man. Men, men i tid räknat så att säga jag skulle väl säga vilja 

säga så här att jag tror att jag lägger ner i lkab så ligger jag rätt bra till i tid , det 
jag lägger ner i förvaltningsarbetet… 

- Mmmm… 
- Det skulle jag vilja säga… 
- Mmm… 
- Men det kan ju ha att göra med den modell vi har valt att vi har lett in det i mindre 

organisationer också… 
Är det styrgrupper som har befogenhet att välja om man ska köpa nya applikationer eller 
om man ska utveckla..? 

- Det är den här ägargruppen då rent formellt som, som klubbar . Taktiskt är det ju 
så att systemförvaltningsgruppen sitter  på kompetensen, kunskapen.. 

- Ja… 
- … vi lägger fram förslag och  så får vi ett formellt beslut, va. Det är en annan 

aspekt av den modell som vi tillämpar, det, det är ju en klar fördel att jag sitter på 
pengarna också i min organisation, därför att då kan jag budgetera för dom här 
sakerna. Vi har förvaltningsorganisationer där systemansvariga ägare inte 
samtidigt har budget… 

- nej… 
- … ansvaret… 
- ja, just det, utan att ägaren ger en bunt pengar…? 
- Ja, ja precis… 
- Och sen får ansvarig fördela dom pengarna…? 
- Ja, ja precis… det är ju ett dilemma tror jag, det är ju lättare om jag sitter på 

penningsäcken själv, och kan prioritera och välja, och ta beslut… 
- Mmm… 
- Och dessutom så är det ju så att det är min chef som är systemägare så att det 

underlättar ju också det är ju egentligen…det är ju på enhetsnivå men det är ju 
samma pengar som vi pratar om  

- Ja, jo, precis… mmm… 
 

Så att det är väl nåt att tänka mera på när man tillsätter förvaltningsorganisation,  med 
vem ska vara ägare, och systemansvarig. Det är dels kompetens, sen intresset för 
systemet och sen , den här aspekten när det gäller penning biten och budgetar… det är ju 
lätt hänt att ägare blir tandlösa så att säga, dom, på pappret blir dom ägare och ansvariga 
sen har dom inga medel och använda… 

- Alltså just förståelsen för vikten av systemförvaltningen… 
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- Ja, ja, ja… 
- Den biten har ni ju en fördel av… 
- Precis… 
- Så att säga…? 
- Ja, det kan väl också ha med min bakgrund eftersom jag är systemvetare så är det 

ju, dels så är det ju en grundutbildning i dom här frågorna sen genom mitt första 
jobb inom lkab väldigt mycket att, (…..)föra ett system sen jobba med 
förvaltningen utav det så att… 

 
13.Hur planeras, uppföljs och dokumenteras förvaltningsarbetet? 
 

Svar: Ja, jo…precis, just när det gäller förvaltningsarbetet, hur uppföljs, planeras och 
dokumenteras det? Vi har då i, i det här verksamhetssystemet valt att ha dokumentation i 
systemet så att säga med protokoll och, och dom bitarna så dom (noutliks)applikationerna 
där vi har all hantering, sen har vi också en, en intern ibland är det ju svårt att veta vad 
som är …..linjefråga och vad är, är systemförvaltningsfråga…….. där har vi då, nu ska vi 
se om jag hittar nåt… systemtemförvaltningen har vi där…Jag vet inte om Ingemar har 
lånat… men sen har vi också en kan hantering, det här är ju en kvalitets- dokument 
hantering och avdelning totalkvalitet.. som jag ansvarar, ansvarar, för här har vi också 
några...  Arbetsdokumentationer eller protokoll, rapporter och annat… Planer vad gäller 
verksamhetssystemet som ligger i linjen finns och återfinns ju här… Men ren 
systemförvaltning det, det hanterar vi då i, i den här direkt i systemet så att säga… 
 

14.Ser förvaltningen likadan ut för alla system?  
Svar: Det tror jag inte. Vi har en grun… vi har ju en, rent praktisk så gör det eller inte… 
eh, teoretiskt – ja, vi har beslutat om i vårt verksamhetssystem så har vi också talat om att 
förvaltning lkab ska  bedrivas på det här sättet, enligt den här modellen som vi har va, så 
att… teoretiskt – ja, praktiskt – nej, och om jag menar praktiskt då är det ju så att vi, vi 
vet att det fungerar inte på alla plan – förvaltningarna…Jag tror att utbildningsfrågan som 
ni ställde tidigare – det är en aspekt, man har inte fått klart för sig vilken viktig roll det 
här  är så att säga… eh, det kan också vara oklarhe ter då i rollen vilket ansvar tar då det 
här … tidigare it-avdelningen och idag då it -bolaget så att säga… och vilka mandat har 
jag så att säga… en annan aspekt det är det här med budget – sitter jag på resurserna för 
att kunna driva den här förvaltningen?... eh, jag tror också att det är lite, kanske, ibland, 
att vi inte riktigt har tänkt igenom vilka personer ska ha den här rollen så att säga, är det i 
mitt fall när det gäller Micke Zackrisson det är en kanonkille på teknikansvar, va, han har 
den här verksamhets förståelsen samtidigt som han har teknikkunnandet. Det kan vara så, 
jag vet inte om det är så, men, men jag inbillar mig att i vissa system så blir det för 
mycket teknikvikt, om man är teknikansvarig då får man koppling till 
användarperspektivet… så att det handlar dels om utbildningsfrågor, det handlar om 
tillsättandet av dom här organisationerna och hur vi säkerställer medel till dom… 
Jag tänkte just den här modellen, har ni haft stopp på när ni ska liksom utvärdera hur den 
fungerar? Jag tror inte så där medvetet att vi har sagt att 2005 så ska vi utvärdera 
modellen utan det är nog så att den här anpassas hela tiden, vi har i it-sty gruppen på sista 
mötet markerat att det fungerar dåligt, och vi har också sån här it… i, i… informations 
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systems granskning utav en särskild standard  där vi går igenom våra system och en stor 
avvikelse det är just systemförvaltningen som inte fungerar 

- Är det här dataföreningens…. 
- Just det, det är den standarden som vi följer. Vi har inte valt och certifiera oss 

enligt den, men vi följer den. Och där har vi nu fram till bildandet av it bolaget 
haft en grupp i firman som gått runt och, ja, systematiskt gått igenom alla våra 
system… sista…. 

-  Vad sa du? Är det nån ifrån lkab som gör det? 
- Jo.. 
- Mmm… 
- För det sista sys, eller det, bland annat så har verksamhetssystemet utsatts för det 

här… 
- Säkerhetsmässigt alltså..? 
- Jo, fast Ingemar gick igenom det… 
- Jo, han visade pärmen dära… 
- Ja, jo, ja just det men här, här ser man ju då vad det är för brister och annat i det 

här systemet, dels vad gäller såna här säkerhetsfrågor när det gäller hantering av 
data och arkivering och såna bitar, eh… men också förvaltningsmodellen så att 
säga hur, hur… 

- Det är en form alltså av utredning som har gjorts då…? 
- Jo… 
- Under tiden… 
- Jo, precis jo, apropå det den, det är naturligtvis ett svar på metod för utvärdering 

av systemförvaltningen , så att den finns ju naturligtvis, då har vi… 
- Fick den frågan även av en vi intervjuade igår vad det finns för någonting och då 

sa jag att ja, men jag vet att det finns en från data föreningen, för den har vi läst 
som litteratur… 

- Nej, men det är sant, jag tänkte lite mer internt på vårt system men rent allmänt så 
har vi den här jo, ja, ja… 

- Jo, men det är både och…?men vilka bitar tittar man på då, man, man tar inte ut 
alltså systemförvaltningen i sig bara…? 

- Nej, jo den finns som en viktig bit… 
- Men man gör aldrig bara en del…? Utan när man gör såna här…? 
- Man tar hela paketet… 
- Man tar hela paketet…? 
- Jo, ja, jajamen, jo, det är ungefär  som en revision av kvalitetsreningssystem…  
- Ah, det blir lite större… 
- Jajamen… 
- …arbete… 
- ja, titta ju bland annat på systemunderhåll och… ja, där ser ni egentligen alla dom 

här… områden som granskats… 
- ser man på såna här bitar – används systemet till rätt sätt tillexempel …? får 

användaren ut det den vill av systemet? 
- Det är en bra fråga, det är väl i så fall ur systemförvaltningsavsnittet, det här är ju 

nåt som Tobbe Johansson skulle… ni kan ju återvända till honom- det är ju han 
som ansvarar för dom här… 
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- Det är bara för att vi är intresserade av jus t nu… 
- Jo, nämen ta gärna den frågan med honom… 
- Mmm.. 
- Eh, han har ju järnkoll på det här så att säga… 
- Jag tänker just som om tittar på säkerheten och tittar på data hur det skickas och 

ja, och dom där bitarna att man just användningen av systemet… 
- Precis…det är ju ett stort fokus naturligtvis på säkerhetsaspekten… 
- Ja, mm… det är nästan olika tester känns det som… 
- Jo,  
- …fast… 
- men vet ni vad ni, ta, ta och … 
- ja, vi kan ta och… 
- ring Tobbe för att han är ju expert på det, det är ju han som ansvarar för.. 
- jaja… 
- men, vad var det jag var inne på? Det här är ju ett sätt att, att utvärdera… 
- ja… mm…ett litet sidospår då ja, mm… ursprungsfrågan var då om förvaltningen 

ser likadan ut…? 
Ja det var det jag menade, där har vi då it-styrgrupppenkonstaterat att det fungerar inte… 
Och det är ju tack vare den här granskningen, det har vi fått signal om att det här är en 
stor förbättringsmöjlighet i lkab och det har vi också beslutat i it-styrgruppen att vi ska 
genomföra en, eller ett omfattande utbildnings, det här är ju när det gäller 
systemförvaltningen… 

 
- Båda de… 
 
Ja, och det gäller också att säkerställa hur rutinerna ska, eh, fungera när vi har ett it 
bolag som vi visserligen äger… 
- Sema… 
 
Slumberger/Sema… lkab går ju in som delägare i det företaget och våra resurser sen 
tidigare med lkab anställda flyttas över dit… men, men hur ska vi nu bedriva 
systemförvaltningen inte minst tekniksidan… som tidigare har varit.. eh, väldigt 
mycket tillsatt ute på it avdelningens… resurser… 
 
- Jo, ja, vi har ju sett det att det kommer, rollerna blir lite, mmm… annars har det 

varit oklart eftersom det är så lite, mmm… ja, jo…nä, men dom har ju själv också 
funderat precis på samma saker dom som har dom här rollerna … 

 
Just det… jag ser en risk om man nu tar Micke Zackrisson tillexempel han har ju, i, i, 
igår var han lkab anställd tillika användare av vårt verksamhetssystem…  
 
- Mmm…mmm. 
 
- Samtidigt som han då hade, eh, kunskap om it… idag är han anställd i it bolaget 

och fortfarande teknikansvarig… och det är ju klart att visst klarar ju han 
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kompetensen fortfarande han kan ju lkab innan och utan, men, men när han, om 
han skulle sluta i it bolaget vem tillsätts på den här tjänsten…? 

- A, jo precis… det är väl det jag funderar på också, ni är ju som inne i den 
processen nu… 

Precis, men det tycker jag nog att man ska ändå peka på så att säga det är ju en viktig 
fråga som vi måste säkerställa… 
 
- Ja, jo… 
 
För det tror jag är, jag är lycklig lottad och ha Micke i min grupp, men jag är inte 
säker på att alla system förvaltningsgrupper har den resursen som sitter både på 
verksamhet och it.. 
 
- Nej, nej, det är nog så… mmm… vi återkommer till det…  

 
15. Vilken vikt har verksamheten kontra tekniken i förvaltningsarbetet? Varför, 
på vilket sätt? 

Svar: I förvaltningsarbetet så är det ju s… jamen det är ju alltid verksamheten som, som, 
som det är ju verksamheten vi lever utav, jag menar det är ju, det finns ingen teknik som 
styr vår verksamhet det är ju alltid människan som står bakom och även om vi 
automatiserar och använder it teknik – så är det ändå människan som styr den va, eh, det 
är ju inte tekniken som styr människan så vi måste utgå ifrån verksamheten, vad vi ska 
uppnå eh, hur vi individer kan styra då nya tekniken, det måste vara grundplattformen… 
sen finns det naturligtvis lägen där vi som företag måste fundera på nä.. vad är mest 
rationellt så att säga, ska vi skräddarsy varenda liten applikation för att till hundra procent 
tillfredställa användarens eh, behov, eller måste vi i vissa lägen göra avkall på det för att 
standardisera och på så sätt kunna erhålla bättre ekonomi på våra it system… men det här 
är en balansgång va, de, det är inte lön… lönsamhetsmässigt så är det inte rätt att, att 
tillåta att alla system utvecklas utifrån varje persons behov, för det blir för dyrt…eh, utan 
vi måste kunna standardisera, vi måste kunna tillexempel som.. varför skulle lkab de… 
det är ingen som ställer dom – det kravet men, men varför skulle lkab ha ett annat 
ordbehandlingsprogram än, än word…? När alla andra använder word…va, det skulle 
vara väldigt dyrt och vi skulle få utveckla det själva, och såvidare, nu rinner vi på andras 
utvecklings ambitioner och delar kostnaden med då många företag så att det… vi måste 
kunna standards i vissa… för vissa frågor va, där har vi valt i vår strategi att när det gäller 
dom processnärda systemen då skulle vi vara världsledande och bäst så att säga det, det, 
det är vår it strategi säg, och där tillåter vi också att egenutveckla – att ha, ja lkab 
anpassade system… men när kommer… 

- Det finns ju inte så många andra kanske som har just det här med systemet 
Nej, precis… utan processerna ser olika ut… men när man kommer till det administrativa 
system då har vi ju valt linjen att standardisera, om det är då ett affärssystem vi ser 
framför oss i kikarn eller vad det än är så… eh, och vi kan ju konstatera att 
verksamhetssystemet det var en standard produkt men vi har lite granna anpassat det –lite 
grann utifrån förvaltningsorganisationens behov och tankar och, och det här är en 
jättesvår fråga.. 
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- ..mmm.. okej… 
 

men, men grunden ändå det måste ju vara till it systemet är ett stöd och kommer alltid att 
vara ett stöd och det ska vara till för verksamheten, men problematiken finns där med… 
 

16.Hur styrs arbetet med förvaltning i LKAB och av vem? Vem ligger ansvaret? 
Svar: Du tänker på den totala förvaltningsorganisationen, alltså vem som säger att det 
ska vara på det här sättet..? eh, ja fram till idag så har naturligt vis enhetsservice och it 
avdelningen haft en viktig roll eftersom dom bevakar tekniksidan väldigt mycket utav 
våra it system och då har man också där eh, slagit fast att den här modellen ska gälla men 
det är ju lite mer att bevaka för att innan vi omorganiserade lkab 99 så är det ju samma 
modell vi har nyttjat va… eh, men jag skulle vilja säga att det här kommer väldigt mycket 
ifrån it styrgruppen dom hette tidigare ISIT styrgrupp och så vidare…eh, och, som sagt 
granskningarna som görs alltså hur statusen gäller våra förvaltningar så går det till it 
styrgruppen som konstaterat att nu är det inte bra nu måste vi utbilda… så ytterst är det it 
styrgruppen med vår ekonomi chef Håkan Sundin som ordförande som, som bevakar det 
på högst upp på toppen så att säga… 

 
- Ja, ja, mm…..tänker just det om ni skulle köpa in ett nytt system då eller, ja… just 

den här tillsättningen då, som ska skes om förvaltningen… ve m är det som utser 
den…? 

Eh, där skulle jag vilja hävda att väldigt mycket är projektets roll att tillsätta den här 
förvaltningen men det gör man ju naturligtvis i diskussion med berörda och linje 
organisation, eh 

 
- Har styrgruppen nåt? 

It-styrgruppen, ja inte i dom enskilda små systemen, är det ett nytt verksamhetssystem så 
blir det ju väldigt mycket en linje(?), det säger sig självt att det finns ingen annan 
ansvarig än jag och min chef på det här systemet som vi också sitter på budgeten och 
ansvarar för frågan, men är det mera, är det system som sträcker sig över flera 
ansvarsområden och det är ett stort system, säg ett nytt underhållsystem så kommer det 
att beslutas i it-styrgruppen det är jag övertygad om, förslag kommer att lämnas dit och vi 
kommer att debattera och diskutera. 

 
- Så det beror mycket på omfattning? 

Det beror på omfattningen, är det ett lkab generellt system så, och ibland t.o.m.  
koncernledningen blir informerad om det nya. I förvaltningsmodellen står jag som 
anvsvarig, Mikael är operativtansvarig hos mig, kan kallas för ställföreträdande, 
biträdande systemansvarig, han driver alla dom här frågorna. 

 
17.Vilken roll och vilket ansvarsområde har SÄ, SA, KP, TC, TA, DT enligt dig 
? 

Svar: SÄ =  min chef, verksamheten i systemet. Vi har som målsättning att skapa 
arbetssätt i företaget som gör att vi levererar rätt saker till bra kvalitet till våra kunder. 
Det är vårt mål. System ägaren har i sitt intresse att skapait stöd som tillgodoser dessa 
mål 
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Teknikchefen= arbetar med it - strategin, ser ex beslutet i LKAB att administrativa 
system ska standardiseras så långt som möjligt, koppling till andra system på strategisk 
nivå, om vi ska införa ett nytt affärssystem om några år där det finns kvalitetsmoduler tex 
då har han en viktig roll att påtala det och bevaka det så att. Utifrån tekniken så att det 
inte blir så att användarsidan tycker att nu ska vi införa ett nytt verksamhetssystem och så 
beaktar vi inte att  om två år så infös ett affärssystem med kvalitetsmodul, stort fokus på 
it-strategin,bevaka att den följs osv så att inte användarsidan sticker iväg åt något annat 
håll. 

 
SA =  Blir lite mer på det praktiska planet, jag ser ju det här systemet i vardagen, jag ser 
användaren nyttja det, jag ser de problem som uppstår med det befintliga systemet och 
ska bevaka det men fortfarande sett ur användarperspektivet och syftet med att ha 
kvalitetsledningssystemet i LKAB.  

 
TA = Bryggan mellan användaren och tekniken, han kan tekniken, han vet vad som är 
möjligt, vad som är omöjligt, han vet vilka krav som ställs utifrån it - strategin. Han har 
också förståelse för om det här systemet ska kunna leva upp till att vi ska ha det här 
certifikatet i slutändan så måste det fungera på ett visst sätt. Brygga! 

 
Kommer med egna förslag som sak förbättra tekniken Ex gå från en server till en annan. 
Leder till att användaren får ett snabbare system, mer pengar i börsen. 

 
KP = Roller, användar- grupper, personer som sitter daglig dags och använder systemet.  
Ingemar samlar på sig alla synpunkterna, håller i utbildning varje månad. Det är det 
praktiska jobbet  att hamra på tangentbordet i det här systemet. 
 
DT = På den nivån att ojsan, nu försvann ett dokument i systemet. Hur får vi tillbaka det 
och varför fick vi den här errorn här, åtgärdar direkta fel. 
 
Det går från en strategisk nivå ner till en konkret, fixa till fel nivå. 
 
Teknikansvarige är en väldigt viktig resurs, åtminstonde på min nivå. Teknikchef kan var 
väldigt kategorisk och säga att nu ska vi standardisera och it –strategin säger så medan 
SA tycker att systemet ska säkerställa, Teknikansvarig blir bryggan  
 
18. TC, TA, DT) àVem gör vad och hur delaktig i RAFS? 
Hur samordnas förvaltningsarbetet mellan de olika ansvarsrollerna? (SÄ, SA, KP, 
Bilden -> det blir mycket på de här nivåerna 

 
19. Vem ansvarar för samordningen? (bokar möten, dokumentation mm) 

Svar: Ägargruppen- SA är sammankallande, finns uttryckt i rutinerna  
Förvaltningsgruppen är det SA, Mikael är ju linjeansvarig, så han har det enligt rutinerna. 
Förvaltningsorganisationen  
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20.Vilka är användarna av systemet?  
Svar: I LKAB, alla anställda, alla kan skriva i verksamhetssystemet, kan till exempel 
skriva, alla kan skriva in en rutin för hur man ska jobba tex. I verksamheten. 
Författare: 100- 150 st Åtkomst : Alla 

 
21. Vilken roll har användarna i förvaltningsarbetet? På vilket sätt är dom 
delaktiga? 

Svar: Dom ska naturligtvis, deras viktigaste roll är att markera  eeehhhh          hur väl 
systemet fungerar utifrån det syfte det egentligen har och hur användarvänligt systemet 
egentligen är. Det är ju deras viktiga roll här, påtala när systemet inte fungerar, formella 
fel så att säga. Men också ehhhhh uppmärksamma och informera oss om 
förbättringsmöjligheter.  
Görs detta? Ja, det gör de. Det är mycket tack vare Ingemar Emanuelsson, en person som 
är ute och fiskar väldigt mycket. Det är till stor hjälp naturligtvis. Annars, visst jag fick 
några mail från vår VD som tyckte att nu måste vi strukturera upp innehållet i 
verksamhetssystemet. Får ibland tips. 

 
22. Hur sker kontakten med användaren i ditt arbete? På vilket sätt och hur 
ofta? 

Svar: Många av användarna är chefer som använder systemet för att strukturera upp sitt 
arbete. Jag fångar ju upp hela tiden då och min kontaktväg är ju direkt upp till Ingemar. 
Han samlar ju alla dessa synpunkter och vi levererar allt till Ingemar. Funktionen om 
synpunkter och förbättringsförslag, läggs detta in i systemet i ett formulär. Får sedan ett 
svar på ett mail. Olika status, visar i systemet. Detta(Rutinen) används främst när det är 
fel på själva innehållet i systemet. När det är själva systemet som krånglar då har vi ju 
hanteringen i systemförvaltningsorganisationen. 

 
22. Hur hanteras kraven från användargruppen? Vilka rutiner finns? Vem 
är ansvarig? 

Svar: Ingemar eller ringer till datahjälpen som kanaliserar det vidare. Rent principiellt 
ska man ringa datahjälpen vid problem angående it-system. Vi är priviligerade att ha 
Ingemar för det här systemet. Datahjälpen kan. 

 
24. Hur fungerar rutinerna kring ett ärende? Beskriv och motivera 

Svar: Ang. dokumentet - Skriv in i systemet 
Ang. systemet – Ingemar, lägger in nya ärenden, kanaliserar in systemåtgärder, akuta 
(mindre och mindre numera). Kan gå in och lösa detta. Detta kan tas upp i 
förvaltningsgruppen. Just nu jobbar gruppen med det här nya systemet, visar 
projektplanen…. - Varifrån kom initiativet till projektet? Verksamheten(via inkomna 
synpunkter och egna). Vill ha bort kapitelstruktur enligt ISO 9000- standarden.  
Användarna har ansett att systemet inte är tillräckligt verksamhetsnära. 
Miljöledningssystemet skall också byggas ut, arbetsmiljö osv 
- 1999 var det ont om tid, de tyska stålverken var irriterade för att vi hade dålig ordning 
på kvaliteten, vi var stressade, ISO 9000 standarden, den nya var inte färdig, 
standardsystemet ”kunova” var uppbyggt med kapitelstruktur. Det skulle ta för lång tid 
att hitta och det fanns inga anpassade 
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Användarna lyssnade man på dom då?Nej, av tidsskäl fanns det inte det. Här handlade 
det om att skapa ordning. Däremot när vi byggde upp systemet, själva rutinerna gick vi ut 
på breda fronten, där människor ute på arbetsplatser själva fick beskriva hur de jobbade, 
sitt behov. Inte av IT-systemet, det blev den lösning vi hade. Detta har vi lyssnat på nu 
Tre alternativ: SEMA, Kunova, Stockholmsföretag. Nya ska vara webb-baserad via 
explorer och inte på notes. 

 
25.Vilka förbättringar kan göras? 

 
Svar: Vi kanske ibland har för bråttom att starta projekten och litegrann teknikorienterad, 
det är ju ganska naturligt eftersom det här företaget består av teknik till 89%. Jag skulle 
önska att vi askulle ta oss tid att beakta lite mer de här mjukare frågorna, verksamhetens 
behov, användarens behov. Jag har också full respekt och förståelse för den här 
balansgången mellan att lösningar och it särskilt måste vara lönsamt. Måste hitta 
strategier som gör att det inte kostar för mycket med systemen och att inte underhållen 
blir för omständliga. En enkel sak att säkerställa att användarna är med i projekten när 
man har såna här pilottest eller pilotgrupper som vi har innan vi beslutar om systemet.  
 
Inte minst Förvaltning, vilken betydelse har förvaltningsorganisationen för en bra 
kommunikation i företaget? Det handlar mycket om delaktighet, jag tror nog alla 
människor är väl införstådda med att allting går inte att göra precis som jag vill det. Har 
man åtminstone fått vara med i diskussionen, var delaktig, kan man också acceptera att 
det inte blev som jag ville.Testgruppen kan visa det tekniskt omöjliga för en användare, 
kan vara bra för förståelsen, inser då svårigheter. Får du bara ett system inpluggat i datorn 
som du helst plötsligt ska använda så får du motstånd. 
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Intervju med medlem av förvaltningsgruppen för System 1 
 

1. Beskriv kort din bakgrund (befattning, område, tidigare erfarenheter) 
Svar: Befattningen nu är att jag är kvalitetsutvecklare men huvudsakligen så består mitt 
jobb i att administrera verksamhetssystemet. Jag alltså hjälper folk helt enkelt att i olika 
lägen skapa dokument, slår ihop dokument. Mera handfast om kvaltitetsdokument i 
systemet. Det är huvudrollen idag plus lite handhavande hjälp också och sen håller jag 
utbildningar i systemet också. Rena applikationsutbildningar i hur ska man skapa 
dokument osv. Det är det jag gör idag plus att jag är deltidsrevisor dessutom på 
revisionen. Jag har olika uppdrag i form av att förklara lite grann om to talkvalitet. 
Framförallt om det verksamhetssystem som jag administrerar – varför det är som det är? 
Bakgrunden dessförinnan jag är gammal teletekniker från början. Jag har jobbat i LKAB i 
många år, 34 år. Jag har haft förmånen att få byta jobb ganska ofta. Så jag har jobbat som 
ja allt ifrån automatiska lok under jord till att vara driftelektriker, produktionsledare för 
elektriker. Sista åren hade jag hand om projekt. Jag jobbade som projektingenjör och var 
samtidigt ansvarig för styrsystemen i sovringsverket. 1999 började jag här på kvalitet. 
Det är första jobbet sen 1968 som jag har sökt. Jag tyckte att det här med kvalitet är 
intressant. Samtidigt när man är länge på samma ställe så tömmer man skallen till slut. 
Man orkar inte med längre att engagera sig.  Det blir rutinmässigt. 
 

2. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter inom företaget? 
Svar: Jag jobbar bara med totalkvalitetsfrågor i stort sett. I en del av rollen ingår det att 
vidareutveckla det här systemet, applikationen och att ta fram ett eventuellt bättre 
alternativ. Jag sitter även med i förvaltningsgruppen där vi förvaltar insidan men det är 
mer på en teoretisk nivå, jag är inte involverad i själva insidan.  
 

3. Vilken roll och vilket ansvarsområde har du inom förvaltningsarbetet? Vad 
innefattar den/det? 

Svar: Min roll är ju, alltså, jag är ju den som håller i själva systemet rent administrativt. 
Jag är den som håller i kvalitetsledningssystemet rent fysiskt i och med att jag är den som 
är kontakten till alla användare. Så ser jag min roll idag. Den har bestått i väldigt mycket 
handhavande hjälp och det är ju i takt med att systemet blir äldre så blir ju handhavandet, 
det kommer ju tillbaka på nått vis, känns det som. Man glömmer bort saker och ting, man 
är inte in i systemet så ofta och då glömmer man bort saker och ting och då ringer man 
till mig i mångt och mycket. Men det är inte så himla stor belastning ändå. Men det är väl 
det att när man blir varm i kläderna så löser man ju problem mycket snabbare. Vi har 
ungefär 800 författare i det här systemet så det innebär att det är en hel del människor 
som skriver dokument eller som har skrivit dokument. Samtidigt ingår det också att ta 
fram dokumenttyper, nya, där så behövs, och även rensa och mäta vad som händer med 
systemet, går folk in och vad som händer med systemet? Det ingår i mitt jobb. 
Framförallt har vi fokuserat mycket på det här för vi fick ju väldigt mycket dokument i 
det här systemet. Vi var uppe i nästan 10 000 dokument när det var som värst. En stor del 
av jobbet var att stödja verksamheten i att städa. Man får mera renodlade 
kvalitetsdokument och det har ju varit väldigt mycket med det. Jag ansvarar för 
funktionen rent dagligen. Jag måste ju kolla att det fungerar. Jag är ju mera kontakten 
mot det tekniska för jag är ju inte någon datahacker, jag kan ju inte gå in och lösa 
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någonting, kodproblem och sådana här saker. Oftast löser man ju det. Oftast är det ju 
handhavandet. 
 

4. Vad har du för erfarenheter av systemförvaltning? 
Svar: Ja, jag måste säga att vi började då när jag hade hand om styrsystemet i sovringen 
så hade vi redan då ett embryo till systemförvaltning som inte levdes upp till alla gånger. 
Men vi hade faktiskt möten då också med den tekniska sidan om dom systemen men det 
är faktiskt två skilda världar. Det är mycket snabbare beslut i sådana system. Här är det 
rena sirapsfabriken, administrativa system, det är väldigt jobbigt. Det ligger mycket kraft 
i besluten. Det är faktiskt första systemet jag har varit med om där vi faktiskt har suttit i 
förvaltningsgruppsmöten och diskuterat systemet på rätt sätt. Vi hade först en agenda på 
att mötas med jämna mellanrum men sen kom vi överens om att vi möts när det behövs. 
När systemet här traskar på så är det ju händelser som gör att det blir möten. Man kan ju 
inte ha möten för mötandes skull, det har vi så många redan. Man kan ju inte älta om ett 
och samma utan det är ju bara att ösa på. Det är ju om det inte har väckts några frågor 
från användare. Det kommer ju frågor från folk som tycker att det här är ju rent skit alltså 
och då  måste man ju ta tag i det. Det tog 3 månader att införa det här systemet och det är 
bland det snabbast jag har varit med om. Det infördes 1999.  
 

5. Vad är systemförvaltning för dig? 
Svar: Det är egentligen att hålla systemet som det är tänkt och att då lyssna på 
användarna och komma med förbättringar hela tiden med systemet. Även då hänga med i 
versionsförändringar för systemet utvecklas ju inte om det blir statiskt. Okej vi har köpt 
något bra och sen gör vi ingenting mer åt det. Systemförvaltning är ju också att visa den 
som är systemägare att det här systemet fortfarande kommer med bröd på bordet. Att det 
så att säga finns en mening med att ha kvar det. Det ingår ju också i systemförvaltning att 
någon gång komma till slutet och inse att nu är det ingen ide att hålla på med det här 
systemet mera. Tekniken har utvecklats så fort att vi måste ha något helt annat och att det 
finns oändligt mer möjligheter med det nya. I den här branschen så går det 11/2 år så är 
det omodernt. Våran huvuduppgift är inte att leka med administrativa system.  
 

6. Vad tycker du är syftet och målet med systemförvaltning? 
Svar: Syftet måste ju vara att få ut det mesta av systemet, att kunna använda det på bästa 
möjliga sätt i verksamheten. Inte köpa ett system som har hundra funktioner och använda 
fem.  
 

7. Vilka fördelar finns det med god systemförvaltning? 
Svar: Ja det är ju egentligen det här att på något vis har man kontroll över det hela. Jag 
anser att köra ett system utan att förvalta det på något sätt är i stort sett att skjuta sig i 
foten. System dom lever ett eget liv. Inte såna här som är väldigt stringenta som handlar 
om kvalitetsledningsdokumentation. Men rätt vad det är så börjar man göra egna snurror. 
Det finns otroligt mycket kunnigt folk. Det är någon slags kontrollapparat också, men 
kontrollen är inte huvudsaken utan det är egentligen att framförallt se till att systemet 
fyller sin funktion hela tiden. Så anser jag att det måste vara.  
 

8. Vilken kunskap behövs för att kunna skapa en god förvaltning av det? 
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Svar: Det måste ju finnas den här kunskapen om funktionaliteten av systemet, den här 
brödfunktionaliteten. Då pratar jag inte om kodsträngar utan vad kan du göra som 
användare. Den måste finnas hos den gruppen. Du måste ha den här tekniska 
kompetensen för att väga dom här två frågorna tillsammans. Vad är möjligt att göra med 
den tekniska miljö vi sitter i. Kan vi bygga ut? Kan vi göra den och den snurran? Är det 
möjligt att ändra på databashanteringen? Då måste det finnas en teknisk förmåga. Det 
funkar inte annars. Det är ju inte helt fel om det är någon som har kanalen ut till 
ägargruppen och som hela tiden kan pejla stämmingen vad gäller ekonomi. Förr eller 
senare så kommer du hamna i den situationen att du måste börja se om ditt hus och börja 
byta ut eller ändra version eller något sådant. Så det är inte helt fel om det finns en 
koppling mellan dom här. 
 

9. Vilka fallgropar anser du att det finns med systemförvaltning? 
Svar: Fallgroparna är egentligen om systemförvaltningsgruppen är på en öde ö och inte 
är ute och lyssnar. Det är den största fallgropen. Ja det blir ett system som en sluten grupp 
driver och som ingen annan begriper. Som förmodligen självdör en plågsam död någon 
gång. Detta för att ingen kommer att använda det. Det kan också vara att man inte 
överhuvudtaget förvaltar det utan man snackar bara teknik på förvaltningsgruppsmötena.  
 

10. Vilka aktiviteter inom förvaltningsarbetet arbetar du med, RAFS? Hur?  
Svar: Rättning och anpassning består ju i att, men det är ju anpassning av systemet 
kontra verksamheten. Det gäller ju att generellt anpassa systemet så att det passar mot det 
organisationsschema som vi har idag. Det måste man hela tiden vakta på. Du kan ju inte 
beskriva en sektion som inte ? på år men anpassa är ju även att anpassa brödtexter så att 
den passar ihop med den verklighet den beskriver. Men min roll är ju inte att vara expert 
på alla brödtexter i LKAB. Men jag kan se med min långa erfarenhet att det här är 
fullständigt svammel så förbehåller jag mig rätten i alla fall idag att skriva och tala om att 
det här bör ni ju titta på. I rollen som revisor så går jag ju in och granskar där ute. Visar 
hur användare kan göra och på det sättet så sanerar man ju samtidigt. Jag gör alltså 
stickprov i det här systemet. Det är helt av intresse. Jag går bara in och tittar på en sektion 
på en arbetsplats. Hur ser den ut? Händer det något? Vi ska gå in och titta och väga saker 
och ting mot varandra.  
 

11. Vilka metoder används inom RAFS? förekommer utvärdering? 
Svar: Vi följer ju det här via den hä r mätningen som jag talade om. Vi räknar läsningen, 
skrivandet och antal dokument varje månad. Vi för ju statistik på det hela. Man kan 
genom den här enkla statistiken se att något händer pga de enkla beslut som tas. Det 
viktiga är att se vad som händer när man gör olika stödarbeten.  
 

12. Hur mycket tid lägger du ner på systemförvaltningsarbetet? 
Svar: Ca hälften, kanske 15 timmar i vecka. Kan bli mer vissa veckor. 
 

13. Hur planeras, uppföljs och dokumenteras förvaltningsarbetet? 
Svar: Vi har ju en databas där vi lägger in dokumentation. Även manuellt skrivs 
dokumentation. Det skrivs ju protokoll på dom här förvaltningsmötena. Planeringen 
består ju i att vi har upprättat en mall som säger att så här jobbar vi och så länge det inte 
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förändras så följer vi den. Vi ska ju inte förvalta ihjäl oss. Administration av ett system 
idag ska bestå av 2 timmar i månaden, resten av tiden ska vi göra något annat. Systemet 
ska ju klara sig själv om vi  får som vi vill. 
 

14. Ser förvaltningen likadan ut för alla system?  
Svar: Nej det tror jag inte att det gör. Vissa system har ju ingen förvaltning.  
 

15. Vilken vikt har verksamheten kontra tekniken i förvaltningsarbetet? Varför, 
på vilket sätt? 

Svar: Definitivt verksamheten, när det gäller det här systemet så är det helt klart. Den 
vilar ju på en trygg plattform som är då ganska rigid. Det är väldigt viktigt just det här 
med användare och verksamhet. Oavsett om vilka system vi pratar så är det användarna 
och verksamhetsnyttan. Verksamhetsnyttan har ju egentligen ingenting med teknik att 
göra. Teknik kan du köpa på domus. Du kan ju köpa vad du vill idag det är ju inga 
problem. Men ger den bröd på bordet? Det fel som vi har gjort i många år det är ju det 
här att vi har köpt system utan att egentligen veta vad vi ska ha det till. Det har hela 
svenska industrin gjort. Vi köper system som kan jobba med 100 saker och vi jobbar bara 
med 5 eller 20. Vi har inte systematisera i förväg, vi har inte gjort det där enkla som ni får 
lära er på skolan – här är vi och hit ska vi. Vad ska vi göra, jo en kravspec. Vi är 
jätteduktiga på att göra kravspecar på många saker men inte något om tex hur ska jag 
göra för att tillverka ett dokument.  

 
16. Hur styrs arbetet med förvaltning i LKAB och av vem? Vem ligger ansvaret? 

Svar: Måste ligga på koncernnivå, förvaltningen av system. Men sen kan man ju 
delegera ner det till någon. Jag skulle tro att det är service-data-IT. Då pratar vi om den 
tekniska förvaltningen. Sen är det så i LKAB att dom system som man är ägare till så är 
det den personen som har det övergripande ansvaret för systemet. Då har vi kopplingen 
direkt. 
 

17. Vilken roll och vilket ansvarsområde har SÄ, SA, KP, TC, TA, DT enligt dig 
? 

Svar: SA:s ansvar består i ett ekonomiskt ansvar. Det direkta ansvaret för systemet det 
vilar ju på mig. SA har varken tid eller råd att hålla på med det här så mycket. Jag har ju 
inte de ekonomiska befogenheterna utan det har ju SA. Ser man konkret på hur det oftast 
fungerar så är det jag och den teknikansvarige som pratar mycket och dryftar mellan 
varandra.  
 

18. Hur samordnas förvaltningsarbetet mellan de olika ansvarsrollerna? (SÄ, 
SA, KP, TC, TA, DT) àVem gör vad och hur delaktig i RAFS? 

Svar: Mikael W är den som sammankallar till mötena. Mycket av dokumentationen, 
innehållet och utseendet som ligger mellan Mikael Z och mig. Vi jobbar med varandra 
alla 3 och stöttar varandra. Vi bollar frågor mellan varandra för att få det att bli så bra 
som möjligt. Vi har tät kommunikation. Vi har varit överens alla tre. Alla är delaktiga. 
Det har varit ideala förhållanden mellan oss. Alla tre är delaktiga i RAFS i mångt och 
mycket. Men i vissa lägen är det jag som har det större ansvaret. Dom tar ju även beslut 
dom också. 



Bilaga 6 

XXV 

 
 

19. Vem ansvarar för samordningen? (bokar möten, dokumentation mm) 
Svar: Mikael Westerlund, jag 

 
20. Vilka är användarna av systemet?  

Svar: Alla 
 

21. Vilken roll har användarna i förvaltningsarbetet? På vilket sätt är dom 
delaktiga? 

Svar: Ja det är genom dom här kanalerna helt enkelt. Ansvaret för att ta kontakt är delat. 
Det är inte bara användarnas skyldighet. Jag ringer runt till folk och frågar vad dom 
tycker. Folk ute i verksamheten har inte tid och ork alla gånger och då måste vi ta och gå 
ut till dom. Användarna är inte delaktiga på förvaltningsgruppsmötena utan jag är 
kontakten mellan dem och gruppen. Vi har försökt minska antalet möten. 
 

22. Hur sker kontakten med användaren i ditt arbete? På vilket sätt och hur 
ofta? 

Svar: Svårt att stödja användare, det är jättejobbigt. Med administrativa system så 
upplevs man som en belastning det är det första. Ska man låna folk från golvet och ta 
deras tid? Det är den respekten som kanske är lite svår för dom som inte har själv varit på 
golvet. Det finns ju ett arbete här som pågår och jag som stödperson måste ju förvissa 
mig om att dom har tid. Jag kan inte pådyvla dom mina tjänster hur som helst. Jag måste 
ju ändå ha antingen en morot eller ge dom en piska dä r bak för att få fart på dom.¨ 

23. Hur hanteras kraven från användargruppen? Vilka rutiner finns? Vem är 
ansvarig? 

Svar: Användarna kan gå in och göra förbättringar på dokumentation. Förslag lämnas ja, 
men däremot så är hanteringen av det inte bra idag. Den som är dokumentägare får ju 
ansvaret för det. Det kan ju beröra vad som helst. Vem som helst i LKAB kan lämna ett 
förbättringsförslag på vilket dokument som helst. Dokumentägaren kan egentligen inte 
strunta i att föra förslaget vidare. Men funktionaliteten av systemet vet jag inte om det 
kommer den vägen. Om användarna vill så finns det möjligheter att föra fram sina 
åsikter. Om de vet vem de ska vända sig till för det är ju inte så säkert att alla vet det. Det 
är ju ett linjeansvar att delge användare var de ska vända sig vid fel och förslag. Spontant 
så kan användare tycka att systemet är skit men när man pratat en stund med dom så kan 
de komma på att det kanske inte är så dåligt. Tidigare, de första 2 åren, kom det en hel del 
förslag. Nu när vi testar något nytt så utser vi en grupp människor som får prova och ge 
synpunkter. Jag skriver ihop vad alla tyckt och sen väcker jag den frågan i 
förvaltningsgruppen. Kravbilden från de 2 system som ni testar har tagits fram genom att 
brainstorma användare för att få fram vad folk vill ha. Vi har även gått in i databasen för 
att kolla alla förslag som kommit in tidigare. Alla kan inte tillfredsställas. Kanalen är jag 
och några till.  
 

24. Hur fungerar rutinerna kring ett ärende? Beskriv och motivera 
Svar: Verksamhetsdetalj er tar jag hand om direkt tillsammans med Mikael Westerlund. 
Det är ju för att undvika att han hamnar i en detaljdiskussion i förvaltningsgruppsmötena. 
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Där försöker vi köra så ytligt som möjligt. Det kan finnas ärenden som kommer till mig 
som jag tar upp i gruppen som tex rena förändringar i vyn – gränssnitt. Skriver in 
generella saker i dokumentationen som till exempel behörigheten. Det är inte vem som 
helst som har det utan det ska tas beslut om att den eller den får godkänna. Jag 
administrerar hela den delen där en person ska delges att få godkänna dokument. 
 

25. Vilka förbättringar kan göras? 
Svar: Det händer så mycket hela tiden. Vi har provat med enkäter men det blir varken 
hackat eller malet. Dom som svarade tyckte att frågorna var bra men dom som inte 
svarade är väl dom som inte behärskar att svara på frågorna. Man ska inte överarbeta det. 
Det sitter i att sälja systemet, i att utbilda folk så att de förstår. Viktigt är ju också att de 
som använder systemet får fram sina åsikter om systemet. Det finns inga önskedrömmar i 
det här.  
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Intervju med medlem av förvaltningsgruppen för System 1 
 

1. Beskriv din bakgrund( tidigare befattningar, tidigare erfarenheter)  
Svar: Jag är gammal på LKAB sen 23 år, någonting sånt och tekniker så att säga i botten. 
Jag har jobbat med data, på datasidan i olika system under 12 år, nåt sånt. Under de 
senaste åren så har det blivit lite mera, då är jag inte lika mycket tekniker så att säga, jag 
jobbar ju inte direkt operativt med systemet, drift och så vidare utan det är ju mera 
systemförvaltningsnivån. Det drar väl lite mer åt administration och som i det här fallet 
där man någon slags koppling, man är någon länk mellan verksamheten och tekniken. Så 
funkar det ofta som någon, beställarens ombud så att säga mot leverantörerna. Tekniska 
beställarens ombud. Det är väl det jag jobbar med. 
 

2. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
Svar: Redan svarat på i föregående fråga. 
 

3. Vilken roll och vilket ansvarsområde har du inom förvaltningsarbetet? Vad 
innefattar den/det? 

 
4. Kan man säga att alla dina uppgifter är inom förvaltningsområdet eller 

kommer det utanför det också? 
Svar: Det är lite utanför det också. 
 

5. Vad är systemförvaltning för dig? 
Svar: Ja vad ska man säga där? Tankepause… Det är ju framförallt dom här tekniska 
bitarna, att systemet fungerar och framförallt då systemutveckling. Det är ju alltså där 
som det handlar om att införa förändringar på olika sätt i systemet. 
 

6. Vad tycker du att syftet och målet är med systemförvaltning? 
Svar: Det är att upprätthålla ett system som fungerar, som är anpassat efter behov och 
krav, önskemål. 
 

7. Vilka är fördelarna med god systemförvaltning? 
Svar: Ja det är väl just det då att, att systemet lever och frodas och att det uppfyller dom 
krav som finns helt enkelt. Annars kan det ofta vara så att man bygger dom system som 
är rätt vid starttillfället men sen under årens lopp så fallerar det på något sätt så att säga 
för verksamheterna runt i kring förändras ju utan att systemet hänger med helt enkelt. Till 
slut är det nog inget vidare bra system. Det kanske bara finns för sitt eget, sitt eget, sin 
egen skull. Snarare stjälper än hjälper. 
 

8. Vilken kunskap tycker du behövs för att man ska kunna skapa en god 
systemförvaltning? 

Svar: Ähm..I stort så är det ju dom här två benen så att säga, det måste finnas människor 
i förvaltningsgruppen som har verksamhetskunnande. Som vet hur verksamheterna 
fungerar. Hur man jobbar och vilka behov man har där. Och sen är det ju det andra benet, 
tekniksidan. Det krävs tekniska kompetens, framför allt då kanske på någon slags 
samordningsnivå. Med det jag jobbar med, man måste ha någorlunda grepp om tekniska 
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system. Plattformarna – hur dom fungerar, vad dom kan för att integrera funktioner i 
system mellan, mellan olika tekniska bitar så att säga. 
 

9. Fallgropar – finns det några sådana? 
Svar: Säkert. Tid, intresse hos, som jag ser det från min tekniska synvinkel framförallt 
brist på tid och intresse och engagemang från verksamheten och det är en stor risk. Dom 
måste vara med och där har vi på LKAB lite…LKAB är lite för teknikerstyrt så 
att…tycker jag ibland. Det har blivit bättre under de senaste åren men historiskt så är 
det… 

- Vad tror du det kan bero på? (Agneta) 
- Det är…ja det kanske är så att bristen på intresse hos verksamheten. Man 

överlåter gärna åt teknikerna att fixa saker och ting utan att egentligen fundera på 
vad det innebär från verksamhetssynvinkel ur användarnas perspektiv. 

 
10. Hur styrs arbetet med förvaltning i LKAB och av vem? Vem har ansvaret? 

Svar: Det beror på vilken nivå det är på, det beror ju på vad vi pratar om. Är det frågor 
som hanteras av ägargruppen eller om det är mera operativt så är det förvaltningsgruppen. 
Det är ägaren som är ytterst ansvarig för systemet. 

- Är de insatta i förvaltningsarbetet? (Agneta) 
- När det gäller dom här systemen så, ja det måste man nog säga, det tycker jag. 
- Vi har ju läst att enligt förvaltningsmodellen så håller dom i budgeten osv. och 

ansvarsbiten men vi har ju inte kommit fram till hur det egentligen är i praktiken. 
Om dom är insatta eller om det bara ges pengar och så får dom ordna det. 

- Man kan ju säga så här att Anders Furbäck som är systemägare, personligen så så 
ser ju inte jag att han jobbar aktivt med systemet utan det är ju hans förlängda 
armar då i form av Anders Lundgren och Mikael Westerlund som hanterar dom 
bitarna men visst är han med, absolut. 

 
11. Ser förvaltningen likadan ut för alla system?  

Svar: Som sagt, vi har ju en modell som ska användas på alla system men sen om den 
används för alla och hur den används, det är olika. Kanske framför allt beroende på om 
ägargruppen, den sidan är intresserad. 
 

12. Vilken vikt har verksamheten kontra tekniken i förvaltningsarbetet? 
Svar: Som sagt, vi har varit lite för mycket teknikerstyrda, men det är förbättring på väg. 
Det borde ju vara så att, att det är verksamhetens behov och önskemål som är styrande så 
att säga. Förutom ekonomi förståss men det är ju också som sagt verksamhetssidans 
ansvar att ha en vettig budget. Måste som styra upp det så att det inte drar iväg 
budgetmässigt. 
 

13. Vilka är användarna av systemet? 
Svar: Det är hela koncernen.  
 

14. Vilken roll har användaren i förvaltningsarbetet? På vilket sätt är dom 
delaktiga nu idag? 

Svar: Bra fråga, jag ser inte så mycket av det så att det är bättre att Ingemar tar det. 
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15. I ditt arbete, har du någon kontakt med användare? 

 
16. Vad har du för erfarenheter av systemförvaltning? 

Svar: Väldigt lite, och jag har själv…jag är själv en dålig användare av systemet så att 
säga. Jag har inte mycket dokument att upprätthålla i systemet så att jag ser systemet 
mera från tekniksidan, förvaltningssidan. 

- Och just de krav som kommer ifrån användare, du har inte några speciella rutiner 
för det? – Nej! 

17. Hur planeras, uppföljs och dokumenteras förvaltningsarbetet? 
Svar: Vi har en förvaltningsdatabas i systemet som, där vi försöker i alla fall 
dokumentera…protokoll från våra möten som vi har då regelbundet och fel som kommer 
in. Dom dokumenterar vi där och även då förändringsönskemål. Så jag tycker vi har 
ganska bra koll på, på vad som sker och vad som önskas och hur historien ser ut. 
 

18. Vad har du för erfarenheter av systemförvaltning? 
Svar: Tänker ni tidigare då eller? Ja, jag har ju jobbat med dom här frågorna i olika 
system och på olika nivåer. Ja nästan, tolv år, någonting sånt. Ähm… så ur den 
synvinkeln borde man ha ganska mycket erfarenhet. 
 

19. Vilket ansvarsområde har du inom systemförvaltningsarbetet idag? 
Svar: Ja det är ungefär det vi har sagt då. Jag är som något slags beställarombud mot 
leverantören. 
 

20. Vilka är dina exakta arbetsuppgifter med systemförvaltning? 
Svar: redan svart tidigare men ja vad kan man säga mer? 
 

21. Hur går det till praktiskt med möten och planering osv? 
Svar: Det finns ju det här RAFS – rättningar, anpassningar, förbättringar, sanering. Det 
där tycker jag att det där jobbar vi väl inte, vi kan inte peka, inte säga så här mycket 
jobbar vi med r:et osv det har vi inte. Det flyter som mera ihop. Vi har inte heller någon 
budgetuppdelning på dom här begreppen, det har vi inte. När det gäller ren felrättning så 
det är ju mera operativt, någon upptäcker ett fel och vi försöker dokumentera i databasen 
och då hamnar det ju snabbt i min del att beskriva felet och ringa in det så noga som 
möjligt och om det då behövs, ja antingen sköter vi det internt va. Dom som är 
administratörer på dom tekniska plattformarna, dom fixar till det, eller om det så att säga 
är ett systemfel i själva applikationen som verksamhetssystemet ligger i då är det ju 
leverantören som får stå för det. Då tar man ju kontakt med honom och driver på så att 
han gör en förbättring och sen när den kommer in så, så checkar jag av den och ser att 
den fungerar. 

- Om det kommer en förändring, går den alltid via dig?(Agneta) 
- Förändringar sker alltid i förvaltningsgruppen. Det är ju Ingemar som ska ta det. 

Han är ju den som ska ta hand om förändringsönskemålen, bearbeta det och se om 
det är något som att gå vidare på så att säga. Försöka synka ihop det med andra 
önskemål av liknande slag. Och sen då är det förvaltningsgruppen som tar 
besluten så att säga.  
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- Han tar upp alla förslag som kommer?(Agneta) 
- Ja, om dom inte är väldigt små för då kan han kanske göra det själv. 
- För han in det i databasen eller kan det vara sånt som inte förs in? 
- Nej, nog tror jag att allt förs in. 

 
22. Utvärdering – är det något som förekommer? 

Svar: Det händer väl. Men inte så ofta skulle jag tro. Det är inget som görs varje år. Nu 
har vi ett bra exempel. Vi står inför att byta ut det nuvarande systemet. Eftersom det 
ligger i lotus notes systemet. Det är lite gammal teknik så vi vill styra in allt på det här 
nya intranätet. Då måste man ju anpassa systemet så att det går att använda webbläsare 
för att komma åt det och det kan inte vårat nuvarande system. Då måste vi gå ut och byta 
på något sätt och då håller vi på att titta på…det systemet i botten är utvecklat av ett 
företag som heter KUNOVA. Systemet heter kunova och vi tittar då på deras 
standardversion av kunova som är anpassad då för webbläsare. Hur bra den är? Om den 
räcker till så att säga? Men det system som vi har idag det bygger på den gamla 
kunovastandarden som anpassades då till LKAB:S önskemål så det blev en unik LKAB-
version och idag så att säga är vi inte…, det kostar pengar att ha egna versioner helt 
enkelt. Först får vi betala för grundsystemet och sen våra anpassningar och sen kommer 
en helt ny version om två år. Då måste vi betala våra anpassningar igen. Så det försöker 
vi jobba bort oss ifrån. Vi satsar på standardsystem. Då ska vi titta på Kunova-standard, 
om den är tillräckligt bra. Och då har vi, just nu så pågår det, vi håller på och göra en 
system…, sätta det i en testmiljö så att säga så vi kan låta en användarreferensgrupp titta 
på systemet. Och det är väl ett exempel på en utvärdering men det blir så att säga när man 
har lite större grejer. 

- Är det ett jobb för förvaltningsgruppen? 
- På pappret är det väl inte rätt men sen kommer vi till verkligheten. Först och 

främst är det frågan om tid och resurser. Det måste finnas folk helt enkelt. Och det 
är ett exempel på att vi inte jobbar helt enligt den här modellen, så tydligt så att 
säga. Vi sköter ju den här, den här systemutvecklingen i normala 
förvaltningsgruppen. Det enda vi tar in det är då den här referensgruppen med ett 
antal användare som får testa och säga vad de tycker. Så på det sättet kan man ju 
se det, det är ju ett jobb i si så att säga som sköts utanför. Det är ju ett litet projekt 
i sig. 

 
23. Om du skulle uppskatta, handlar det mest om R och A? 

Svar: Rättning är det mest akuta, det går i vågor eftersom det här är då att anpassa system 
så var det ju, från början mycket rättning, det blir alltid fel och vissa upptäcker man ju 
inte förrän efter en lång tid. Men senaste året eller halvåret har det varit väldigt lite rena 
fel. Och sen eftersom vi då jobbar mot att titta på ett nytt system så har man lagt lite 
grann locket på när det gäller anpassningar. Vi gör ju inte anpassningar igen i dagens läge 
utan vi tar hand om dom i databasen, tycker till om dom och är det någonting vettigt så 
lägger vi på hyllan för senare utvärdering. Onödigt att läggar ner en massa pengar på 
anpassningar på system som kanske är borta om ett halvår. Saneringen, s:et är kanske det 
som är mest eftersatt. Det är ju kanske jobb som inte leder någonstans. Det är ingenting 
som folk ser heller. Då är det ju lätt att det blir eftersatt. 
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24. Hur mycket tid lägger du ner på systemförvaltningsarbete? 
Svar: Ähm…, ja det är ju väldigt mycket. De andra bitarna som jag jobbar med det är ju 
då tekniska förvaltningen av dom här plattformarna som finns i botten och det ingår ju i 
mitt jobb och det är ju också en form av systemförvaltning så att det är mer eller mindre 
heltid. 
 

25. Hur samordnas förvaltningsarbetet mellan de olika rollerna i gruppen? 
Svar: Förklarar bilden. Driften kommer bara in vid inbjudan. Kontaktpersonen jobbar 
dagligen men systemen och är i högsta grad med. Systemansvarig är Anders Lundgren. 
Det är han och en annan person, Ingemar Emanuelsson-jobbar dagligen med systemet. 
 

26. Vem är ansvarig att boka möten mm? 
Svar: Formella ansvaret har Milkael? Han är sammankallande i alla fall. 
 

27. Hur ofta brukar ni träffas? 
Svar: Formella möten har vi 5-6 gånger per år + lite annat. Vid behov fler tillfällen. 
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Intervju med medlem av förvaltningsgruppen för System 1 
 

1. Beskriv kort din bakgrund (befattning, område, tidigare erfarenheter) 
Svar: Jag har jobbat på LKAB sen -99 då den nya organisationen trädde i kraft. 
Dessförinnan kom jag från MTAB där jag jobbade med kvalitet och statistikfrågor. 
Längre perioder av mitt yrkesverksamma liv har jag jobbat åt SJ-malmbana. Jag har inte 
någon högskoleutbildning i botten. Så det här är att utveckla sig och lära ju längre tiden 
går. Jag fick då erbjudande att gå in i den här nya orga nisationen som sektionschef för 
verksamhetssystemet och verksamhetsrevisionen. Den rollen har jag haft sen -99 och 
trivs väldigt bra. Projektet startade under -98 och då var jag ju inne i det redan då. Hjälpte 
till med dokumentation och att hitta strukturen.(Anders äger systemet och jag är ansvarig) 
 

2. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter inom företaget? 
Svar: Jag jobbar mer med den strukturella biten när det gäller kvalitetssystem, 
kvalitetsrevision. Jag ansvarar för personal som på heltid är kvalitetsrevisorer. Jag 
ansvarar också för ett revisorteam. Det är kopplat till verksamhetssystemet och det är 
nyttan med systemet som kollas upp. Hur upplevs det, hur används det och hur ser det ut? 
Vi gör ju även externa revisioner. Vi åker ut och hälsar på i olika verksamheter. Det är 
inte bara inrikes utan det kan även gälla utrikes. Jobbat mycket med 
certifieringsprocessen. Jag är även delaktig i det nya förändringsarbetet. Det var den ena 
delen och den andra delen är förstås verksamhetssystemet med den lilla 
förvaltningsproduktion som den utgör. Jag är representant i förvaltningsgruppen och jag 
är även den som får uppdragen från högsta ledningen. Ska ta fram ett mer 
användarvänligt system. 
 

3. Vilken roll och vilket ansvarsområde har du inom förvaltningsarbetet? Vad 
innefattar den/det? 

Svar: Som systemansvarig så är det väl jag som ska ta de funktionella och till viss del 
utvecklingsfrågor. Vi har ju statistisk uppföljning. Vi har ju infört ett styrkort ? (säger 
något som ej går att uppfatta) Vi sanerar och städar till. Sen är ju Ingemar den som håller 
i utbildningsinsatser. Det är väl också min roll att försöka stötta och bevaka för att alla 
ska klara de uppdrag vi får. Vi har lite olika former som bland annat enkäter för att ta 
reda på hur läget är. Jag är operativt ansvarig för systemet.  
 

4. Vad har du för erfarenheter av systemförvaltning? 
Svar: Det jobb som jag haft sen -99 är mina första stapplande steg med 
systemförvaltning. Jag har inte jobbat i den här rollen tidigare. Men det har ju varit 
lärorikt men eftersom jag som sagt var med i projektet, vara med och ta fram systemet så 
blev det sen jag som fick ta över systemet från projekt till drift och organisation. Sen har 
ju våran förvaltningsgrupp växt lite grann. Våran grupp har ju bland annat hand om 
insidan. Flera system under en och samma förvaltningsgrupp. 
  

5. Vad är systemförvaltning för dig? 
Svar: Systemförvaltning är som jag ser det att utveckla och dels administrera systemens 
funktion. Stöd och utveckling.  

6. Vad tycker du är syftet och målet med systemförvaltning? 
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Svar: Tillhandahålla ett verksamhetssystem som är säkert och välfungerande. 
 

7. Vilka fördelar finns det med god systemförvaltning? 
Svar: Tänker man i kvalitetstermer så handlar det om att försöka fånga upp problemen 
innan de uppstår. Kunna se indikationer. Att se att det utvecklas till att bli mer och mer 
dokument eller att vi ser att det blir fler och fler problem som att svarstider börjar dra 
iväg eller andra problem. Försöka rätta till det innan användarna drabbas av det. 
 

8. Vilken kunskap behövs för att kunna skapa en god förvaltning av det? 
Svar: Om man ser till våran organisation som den ser ut idag så tycker jag att det är en 
bra mix. Det som behövs är väl en väl ..?..tekniksidan. Den sidan som Ingemar har , en 
bra kontakt med användare. Någon som kan vara duktig att administrera. (Pratar en del 
som är svårt att förstå). Ingemars insatser är av stor vikt. Vi har pratat om att om vi hittar 
en standardapplikation som kanske också behövs administreras..?.. 
 

9. Vilka fallgropar anser du att det finns med systemförvaltning? 
Svar: Ett system med en icke fungerande förvaltningsorganisation. Saknas resurser och 
struktur. Det blir stora bekymmer. Svårare för användare när organisation av förvaltning 
saknas. Svårt om det inte är definierat vem som tar hand om vad. Kompetens försvinner 
från företaget. 
 

10. Vilka aktiviteter inom förvaltningsarbetet arbetar du med, RAFS? Hur? 
Svar: Jag jobbar ju lite med det här med rättning  och städning i systemet rent generellt 
genom att jag är ute och jobbar med dom här revisionerna och försöker lära 
organisationerna vad som är viktigt och vad som kan plockas bort. Jag är också ute och 
försöker stödja och förmedla. Det är mycket dokument i ett sådant här system och det kan 
vara svårt att hitta så man måste försöka lära ut kunskaper och även hur systemet ska 
användas. Många ifrågasatte varför systemet skulle vara bra att ha.  
 

11. Vilka metoder används inom RAFS? förekommer utvärdering? 
Svar: Dels så mäter vi ju, vi har lite olika undersökningar, dels så kör vi en bred 
medarbetarenkät i LKAB. Kollar hur många som använder systemet. En första 
tempmätare. Så tittar vi ju då rent statistiskt. Vi har ett antal enkla metoder, vi mäter hur 
många som läser dokument och redigerar dokument. Vi tittar också naturligtvis på 
utvecklingen. Syftet är ju att se att vårat arbete bär frukt. Vi vill även få en indikation att 
det går åt fel håll. Analysera om det ser ut att vara problem.  
 

12. Hur mycket tid lägger du ner på systemförvaltningsarbetet? 
Svar: Svårt att definiera förvaltning. Inte lätt att avgöra hur mycket  men ca 10%. 
 

13. Hur planeras, uppföljs och dokumenteras förvaltningsarbetet? 
Svar: Vi har byggt upp en speciell förvaltningsdatabas där vi lägger våra protokoll och 
där det finns en del pågående ärenden. Vi försöker jobba med ordning och reda även här. 
Lite fler möten just nu under pågående förändring och även telefonmöten.  
 

14. Ser förvaltningen likadan ut för alla system?  
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Svar: Det tror jag inte att den gör. Modellen är som sagt den samma men sen beror det ju 
på hur man tolkar den och tillämpar den. 
 

15. Vilken vikt har verksamheten kontra tekniken i förvaltningsarbetet? Varför, 
på vilket sätt? 

Svar: Det var en svår fråga. Jag upplever att det kan ha en tendens att bli för mycket i 
den tekniska vågskålen. Jag tror att vi är lite privilegierade som har Ingema r som är ute 
bland användarna och är deras röst på förvaltningsgruppsmötena. Jag kan tänka mig 
andra system som inte har den resursen. Det kanske blir datahjälpen som fångar upp just 
dom här bitarna.  
Ingemar är en viktig vågskål som för fram kundens röst. Det ska ju vara fifty fifty men 
det kan nog var tekniken som väger över många gånger. Se mera på människan och just 
den biten. Ingemar kan verkligen sitt jobb. Det handlar ju om att kunna sälja och det gör 
han bra.  
 

16. Hur styrs arbetet med förvaltning i LKAB och av vem? Hos vem ligger 
ansvaret? 

Svar: Min uppfattning och bild av det här är att det är styrgruppen för systemet som är 
uppdragsgivare. Därifrån får vi dom övergripande ledningsbitarna.  
 

17. Vilken roll och vilket ansvarsområde har SÄ, SA, KP, TC, TA, DT enligt 
dig? 

Svar: (Vi har ju redan gått in på Mikaels del och även kontaktpersonen.). I vårat fall så 
jobbar vi i princip utan gränser. Det är ju min starka vilja att Ingemar ska ha den starka 
rollen. Han ska ha ett större ansvar och jobba direkt mot teknikbiten. Rent drift och 
teknikansvarig. Det är ju när det kommer speciella frågor av beslutskaraktär det är väl då 
det kan bli aktuellt att lyfta upp det till förvaltningsgruppen när det gäller tex att det 
behövs en ny server. driftteknikern är väl Ingemars förlängda arm när det gäller snabb 
felavhjälpning mm. Svårt att se en gränsdragning mellan Ingemar och Niklas. 
 

18. Hur samordnas förvaltningsarbetet mellan de olika ansvarsrollerna? (SÄ, 
SA, KP, TC, TA, DT) àVem gör vad och hur delaktig i RAFS? 

Svar: Anders sätter upp målen för verksamheten och utifrån det så tar vi fram 
handlingsplaner. När vi behöver stöd så är det Mikael som stöttar er i det arbetet.  
 

19. Vem ansvarar för samordningen? (bokar möten, dokumentation mm) 
Svar: Jag är väl den som initierar förvaltningsgruppsmötena. Dokumentationen ligger ju 
också på våran sida. Det är Ingemar och jag som skriver protokoll och dokumenterar. 
Krav som kommer från användare tar Ingemar hand om. Större fel som Ingemar får in 
riktas till gruppen och till Mikael. Har jag behov så kan jag lyfta det till Anders.  
 

20. Vilka är användarna av systemet?  
Svar: Alla med tillgång till nätverket. För att bli insläppt på datasidan måste du ha gått en 
grundkurs. 80% når systemet (undersökning) 
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21. Vilken roll har användarna i förvaltningsarbetet? På vilket sätt är dom 
delaktiga? 

Svar: Vi går ut och frågar dom och att de kan komma med förslag på förändringar.   
 

22. Hur sker kontakten med användaren i ditt arbete? På vilket sätt och hur 
ofta? 

Svar: Har vi fått svar på i de olika svaren. 
 

23. Hur hanteras kraven från användargruppen? Vilka rutiner finns? Vem är 
ansvarig? 

Svar: Via Mikael och via Ingemar. Vi går både ut till användarna och att dom kan 
komma till oss. Det finns möjlighet via mail eller telefon. Jag vet ärligt talat inte om vi är 
i så stort behov av mer. Vi har det som krävs. Vet ej om alla användare vet var de ska 
vända sig. De flest vet nog. Det är våran roll att ta reda på vad Kalle vill ha ute på golvet.  
 

24. Hur fungerar rutinerna kring ett ärende? Beskriv och motivera 
Svar: Tas emot av Ingemar. En del kan han lösa själv och även dokumentera och en del 
skickas vidare upp i gruppen. Behåller det som är väsentligt i databasen och rensar bort 
det som inte är av vikt. 
 

25. Vilka förbättringar kan göras? 
Svar: Inte lätt att svara på. Man kan möjligen skulle kunna hitta en bra lösning för 
mötena. Kunna ha dom oftare för att stämma av. Jag har känt att det kan vara svårt att 
hinna med och skulle vilja ha mera pejl på läget med fler möten.  
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Intervju med medlem i förvaltningsgruppen av System 1 
 

1. Beskriv kort din bakgrund (befattning, område, tidigare erfarenheter) 
Svar: Jobbar idag som ingenjör har jobbat som1998.Utbildning 1997 ettårig 
programmeringsutbildning mot nätverk. Började 1998 åt LKAB. Då jobbade jag mest 
med NT osv. Sedan 2000 har jag a rbetat med notes och domino. Idag är jag driftstekniker 
för LKAB:s dominoplattform., administration och drift 

 
2. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter inom företaget? 

Svar: Administration och drift, drift är ganska brett, alltifrån en databas som slutat 
fungera till nya förändringar, eller en ny version som ska in, serverplattformen, en hel del 
servrar, allt tar sintid, antivirusprogram. Har hand om alla system som ligger på 
dominoplattformen: verksamhetssystemet, Lomm, små databaser, dokumentdatabaser, 
små applikationer, nya användare som sak läggas till. 

Pumpar data in till notesmiljö och så tvärtom. Sedan finns det ett anat system VAS- 
kunddata som presenteras på en webbserver, med odbc och VB för att hämta data, 
fakturasystem(scannar in bilder), ska bytas ut, fungerar sådär, företaget köptes upp, vi 
får inga uppgraderingar på denna. 
 
3. Vilken roll och vilket ansvarsområde har du inom förvaltningsarbetet? Vad 

innefattar den/det? 
Svar: Jag är  DT och ska se till att plattformen ska fingera,servrarna rullar utan felloggar 
och sådana grejer. Sen har jag som närmsta bollplank Mikael Zakrisson som jag är DA. 
Nya versioner, Mikael har närmaste kontakten med leverantören, ibland kommer lev hit 
och.. Jag verkställer , läggerijn nya filer, gör nya mallar osv. Micke gör lite grand  själv, 
vi täcker upp för varann. Rent de tekniska bitarna: hålla reda på agenterna som går i 
bakgrunden, replikeringar. 
 

4. Vad har du för erfarenheter av systemförvaltning? 
Svar: Inom LKAB, det är svårt att få in folk för att få en fungerande systemförvaltnig, 
tillsätta alla roller. Det blir ju en hel del huvuden.  

 
Många system om vi tar TA är en tung roll. Den ska ha en djup teknisk kompetens i 
systemet. Ofta den som hamnar dit kan vara ett namn på ett papper, eller en chef eller 
något liknande. Nu i Verksamhetssystemet så fungerar det bra där stämmer det in på 
befattningarna. Tittar vi lite på andra system så är det väl lite till och från ibland. 
Problemet brukar vara att om man kommer med nya system att få verksamheten att ta 
emot och tillsätta, det är ju idag på LKAB som på många andra ställen. Det är mindre och 
mindre folk på mer och mer system. Det är klart det är inte så lätt att vara teknikansvarig 
för fem olika system då man ska uppfylla teknikansvaret enligt specifikationen som gäller 
för den rollen.  

 
Som DT är det också problematiskt när det kommer nya system hela tiden. De slängs in. 
Du måste ha kunskapen för att kunna gå in och skruva i systemen. Det är inte alltid du 
har riktigt en sportslig chans att, fakturasystemet är ett yppe rligt exempel. Där körde man 
ett projekt, projektet tog slut, systemet fungerade dåligt. Projektet menar att nu 
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överlämnar vi ansvaret till drift och förvaltning. Verksamheten säger vi tar inte emot 
något som inte fungerar, då står man där och bollar. Driftteknikerna är inte med i 
projektet heller. Få folk till alla roller, få folk som stämmer in. Är driftsansvarig för 
många system!  

 
5. Vad är systemförvaltning för dig? 

Svar: Organiserat arbete, på ett organiserat sätt vidareutveckla systemet, hålla det i drift 
så att det inte ligger och flyter. Ha en klar och tydlig väg för frågor att vandra för beslut. 
Det är egentligen det viktigaste. Vi som DT, det är alltid vi som står där, fre kväll kl 22 
när det har kraschat. Om det är ingen som drifter, tar hand om , förvaltar dem så blir de ju 
vildvuxna, tillslut kommer ingen att använda dom. Vi är ju dom första som så att säga 
möter haveriet. Det är hos oss det hamnar när det ska igång. 

 
6. Vad tycker du är syftet och målet med systemförvaltning? 

Svar: Syftet: Att få ett system som delas fungerar bra i nuläget och vidareutveckling förr 
att möta vidare behov. 

Målet: Få en förvaltning som rullar på konkret. 
 
7. Vilka fördelar finns det med god systemförvaltning? 

Svar: Ha kontroll på sina system, god möjlighet att få fram tillgänglighet, ha kontroll. 
 
8. Vilken kunskap behövs för att kunna skapa en god förvaltning av det? 

Svar: Engagemang, utifrån det kan man utveckla kunskap. Tekniskt intresse är också 
relevant, men är man tekniskt intresserad så lär man sig. Engagemang är viktigast. 

 
9. Vilka fallgropar anser du att det finns med systemförvaltning? 

Svar: Oklarhet, om inte alla roller är tillsatta i förvaltningsmodellen, då kan det falla 
mellan stolarna, det är ju en fallgrop. Om inte ett system har en teknikansvarig vem är det 
vi ska skicka ärendet till då? Kanske det kommer till SA, detta ska ju datadriften ta hand 
om. Ingen känner att de har ansvaret för frågan. 

 
10. Vilka aktiviteter inom förvaltningsarbetet arbetar du med, RAFS? Hur?  

Svar: R: Rättar fel när de uppstår. 
A: 
F: Gör förbättringar eftersom, större förbättringar o projektform, initiativet från 
ägarsidan, jag är med i dessa ibland. Ofta får jag vara med i dessa i slutet av projekten, 
det är ju lite tråkigt. Som DT får man inte alltid vara med från början, utan ofta kommer 
de att nu ska vi göra det här, då får vara med och styra in det, då kan det ju vara för sent 
också. I slutändan kommer man med. Ibland driver man iväg på ägarsidan och skruvar 
sönder systemet. De beställer anpassningar hos en leverantör, sedan gör leverantören de 
här och sedan ska vi implementera det här. Så kör man in den och allt börjar krångla. Det 
är svårt att vara med som bromskloss och säga att vi gör vi det här så kanske det inte blir 
så bra. Då blir det tillslut så att de här killarna ska vi inte ha med för dom får vi inte göra 
något för. Det är lite vågspel. 
Leverantören har ett kontrakt inom garantitiden ingår vissa delar. System 1 är så pass 
komplext, vi har inte så stor chans det är 10 -15000 rader kod. Är vi på driftsidan in och 
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gör en förändring är vi för evigt ansvarig för allt som därtill kommer, det går inte att 
jobba så. Det är bättre att lägga tiden på annat. Grundfunktionaliteten är det viktigaste! 
S: Sanerar inför framtiden, jobbar med cyklar, planerar, gör något, tittar vad som blev 
ständiga förbättringar. 

 
11. Vilka metoder används inom RAFS? förekommer utvärdering? 

Svar: Vi sitter inte systematiskt och tittar efter något i modellerna., det är väl i 
tankegångarna försökt och tänka vad man har gjort tidigare och vilja göra det bättre och 
bättre. Vi följer inte någon modell. Vi har som svårt att gå ut, Ingemar har ju mot 
användare och har underlag för att fråga. Det har ju gått ut någon enkät generellt 
datadriften i LKAB, hur fungerar notesplattformen och såna frågor har varit med. Det är 
väl det närmsta man kan komma utifrån kunden. 

 
12. Hur mycket tid lägger du ner på systemförvaltningsarbetet? 

Svar: För System 1 , varierar. Är det en uppgradering, väldigt mycket. Annars mindre. 
100% om man räknar med alla system.(plattformarna) 

 
 
13. Hur planeras, uppföljs och dokumenteras förvaltningsarbetet? 

Svar: Planeringen ligger mycket på Mikaels bord, speciellt vad gäller uppgraderingarna. 
Vi har en databas för System 1, en för driften, vad driften gör: rutiner, validering av 
System 1, tittar igenom systemet utifrån dokument, ny version av ett system, försöker 
vänta ut systemförvaltning. Vi gör mycket ändringar. Till varje databas finns det en mall. 
Till mallen får vi nya koden, mycket arbete med det. Hans förändringar ligger på en nivå 
över min. Hans förändringar utifrån organisationen. Finns en tydlig struktur gör 
dokumenteringen. 
 

14. Ser förvaltningen likadan ut för alla system? 
Svar: Den ska göra det, men gör inte det. Problemet är vissa system somhar för lite folk. 
Verksamheten har inte nog med kompetent folk eller folk som vill och ska sitta med i en 
förvaltning. Det kan bli samma person som kan sitta med som två roller eller en person 
som inte är teknikansvarig står som teknikansvarig. Den som tillsätter dem är oftast deras 
chefer. IT- driften inom LKAB har gått fram och tillbaka genom åren. Tidigare gjorde 
man en outsourcing, blomstrade upp en ny dataavdelning och då så har det ju varit lite 
blandat. Enligt boken ska projektet göra en överlämning och det ska skrivas kontrakt till 
verksamheten, där ska det tillsättas en förvaltningsorganisation. Det är inte alltid det har 
skett. Man har kört projektet, implementerat det och sedan har man i princip stuckit. Då 
har dataorganisationen stått där med ett system och man har inte haft någon ägare, inte 
haft liksom. Det ska ändå fungera, samtidigt så verksamheten kräver att det ska fungera. 
Det är lite sådär brokig samling. Ansvaret för att tillsätta detta är enligt mig ett tungt 
ansvar på dataavdelningen, de sätter inte in saker som inte har en korrekt förvaltning, att 
man är så pass hård, bromsa så att användarnas stängs ute tills men det är klart det är klart 
helt plötsligt är det så att användarna är en i ledningen och då går det en annan väg. Det 
har blivit bättre de senaste åren. 
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En annan grej som också kan bli problem av är att det är så mycket omorganisationer.  
2000 var det en stor, nu är det er mer informell omorg, byte av folk. Det är klart det 
stökar ju till förvaltningsorganisationen. Det kommer att ta tid innan det här sätter sig 
också.  

 
15. Vilken vikt har verksamheten kontra tekniken i förvaltningsarbetet? Varför, 

på vilket sätt? 
Svar: Krasst så är det ju verksamheten som ska stödjas av systemet, ska vara ett 
hjälpmedel för verksamheten. Vi håller inte på med det här för våran egen skull. Sedan 
har vi då en viss teknik till vårt förfogande. Där kan tyvärr verksamheten driva iväg lite 
grand och önska klickbara knappar överallt, som funkar till allting. Vi har inte riktigt 
tekniken för att, eller kanske tekniken, kanske tekniken finns men kanske det är för stort 
och dyrt. En klassiker som har varit med den här verifieringen är att någon chefr har 
någon son som gör en webb sida där du kan klicka kors och tvärs på en kväll med hjälp 
av något verktyg. Dom ser liksom inte att det är en massa funktionaliteter bakom, jag 
menar databaser. Det är liksom inte bara att slänga på. Det är lite tekniskt glapp där. Det 
är väl lite sim IT-bubblan, allting löser sig med IT … Systemen är till för att stödja 
verksamheten.  

16. Hur styrs arbetet med förvaltning i LKAB och av vem? Vem ligger ansvaret? 
Svar: Systemägaren har sitt ansvar, är ytterst ansvarig för systemet och SA. På Ägarsidan 
ska TA vara med om man blir kallad och så i förvaltningsgruppen ska TA alltid vara 
med, men DT ska vara med om han blir kallad. Det blir ett glapp för oss. Har vi dessutom 
en teknikansvarig som är ett namn på ett papper som blir kallad och så kan han ej den 
rollen och sp kallar de inte driftsteknikern, då har de ingen som helst teknisk kontakt 
egentligen, vad som borde göras och vad som inte borde göras. Det är ändå så att 
systemet är en hjälp för verksamheten. Men de flugor som tex att klicka sig fram och 
tillbaka är det lätt att det driver iväg i massa svammel som inte har någon funktionalitet, 
mer utseende och layout. Vi har ju en tråkig syn, vi köper och vi säljer.  

 
17. Vilken roll och vilket ansvarsområde har SÄ, SA, KP, TC, TA, DT enligt dig 

? 
Svar: SA= Då börjar man komma ganska långt från verksamheten, vi har inte med dessa 
att göra så mycket. Det kommer ner via TA till oss. Det är klart SA har en stor 
övergripande ansvar för stora grejer. Dom får bollarna från ägargruppen, och ska i alla 
fall i grova drag speca upp hur det ska genomföras. Det är ju ett stort ansvar. Personer 
som har en viss roll som går ihop med deras tjänst där det ligger i systemet. Kan börja 
driva frågor för sina egen vinning full, ibland kan de slå över. Blandar ihop dem i 
gruppen.  
SÄ=  
KP= Ingemar Emanuelsson, är seriös, har kontakt med anvä ndarna, är inte rädd att ta itu 
med saker och ting, är duktig på systemet på systemnivå med god kunskap. Är viktigt att 
han kan systemet, vi DT Kan inte systemet så bra, det är bra att ha en kontaktpersoin som 
kan systemet som man kan bolla frågor med. Det är inte alltid vi vet vilka vägar 
dokumenten ska vandra, han kan dokumentflödena.  
TC= 
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TA= en person med teknisk bakgrund som har ett tekniskt tänkande, kunnande, mycket 
planerande, Erfaren tekniker med administrativ 
DT=   

 
18. Hur samordnas förvaltningsarbetet mellan de olika ansvarsrollerna? (SÄ, 

SA, KP, TC, TA, DT) àVem gör vad och hur delaktig i RAFS? 
Svar: Samarbetar dagligen med Mikael Zakrisson, TA. Har egna möten för 
Notesplattformen. Han för med sig frågor till förvaltningsmötena. Skulle vilja vara med 
ibland, kanske inför stora förändringar. Men vi kan inte vara med på allt. Det kanske 
skulle ha varit två driftstekniker och dela på vissa grejer. Det är ju en personalfråga.  

 
19. Vem ansvarar för samordningen? (bokar möten, dokumentation mm) 

Svar: För förvaltningsgruppen är det SA och för ägargruppen är det Anders Lundgren. 
 
20. Vilka är användarna av systemet?  

Svar: Alla 
 
21. Vilken roll har användarna i förvaltningsarbetet? På vilket sätt är dom 

delaktiga? 
Svar: Man måste lyssna på vad de har att säga så att man inte tror för hårt i systemet. Så 
att man inte tycker att det här är jättebra men egentligen är det bara skrot. Man måste 
sondera läget med användarna. Styra upp det. Dokumentöverflöden i systemet.  

 
22. Hur sker kontakten med användaren i ditt arbete? På vilket sätt och hur 

ofta? 
Svar: Det händer att användare hör av sig till mig. Vi har ju en datahjälp, 1900 dom gör 
ärenden interna till ärendena… Det är klart vissa ärenden är ju rena förvaltningsärenden. 
Man skickar dem vidare i gruppen. I andra system kan det vara problematiskt. Vi brukar 
vara bra på att ge användarna besked. Vi vet någon som kan hjälpa osv. Datahjälpen har 
precis allting, löser så mycket de kan via telefonen. Skriver in i hanteringssystemet, 
ärendena. När och vad. Skickar till oss. Sedan ges en återkoppling till användarna, via 
mail eller telefon. Alltid återkoppling. Lösenord är något som vi har hand om också. 

 
23. Hur hanteras kraven från användargruppen? Vilka rutiner finns? Vem är 

ansvarig? 
Svar: Det ligger mycket på användargruppen De försöker ha kundenkäter. Jag tycker att 
de flesta vet var de kan höra av sig till Ingemar. I andra system finns det ibland inte det 
Ibland hamnar arga användare hos oss drifttekniker, ex fakturasystemet. Detta kan inte vi 
göra något åt.  Någon gång har det gått ur enkäter, generella via mail. Det finns ju en 
support koordinator. Han ska lyssna mot kunden och sondera så det finns. I stort sett vet 
någon vem som kan skicka vidare. Större chans att bli hjälpt via datahjälpen, de slussar 
vidare. Det är tekniker som sitter de där. Ju stötte företaget blir desto svårare blir de för 
dem att bli uppdaterade.  
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24. Hur fungerar rutinerna kring ett ärende? Beskriv och motivera 
Svar: Det är ett unikt ärende för varje samtal. När ärendet kommer till oss sätts deoftasty 
in i databasen 

 
25. Vilka förbättringar kan göras? 

Svar: Kanske att driftsteknikerna skulle få vara med i ett tidigare skede när det görs saker 
och ting för att se sammanhanget lite bättre. Vi slåss hela tiden mot ”Tiden” Det hade ju 
varit trevligare det hade inte skadat i min synvinkel. Vi har en fungerande ägar och 
förvaltningsgrupp. Generellt i övriga system är ibland människorna rollerna ett namn på 
ett papper, det är lite tråkigt, det kan vara väldigt långt mellan mötena på vissa 
förvaltningar. Det är mycket att göra på kort tid.  

 
Verksamheten anser att fungerar systemet som det ska, gör systemet det som det ska ser 
de inte behovet att förvaltningsmöten, speciellt när man har mycket att göra. De ser inte 
att det kanske skulle behövas en ny version, de ser inte botten av ett system. Det fungerar 
men det måste hela tiden hänga med. Man kan inte bara lämna det där då. Sedan efter tre 
fyra år blir det ännu värre när det väl ska uppgraderas. Då har man missat alla 
uppgraderingar däremellan. Det gäller att vara aktiv hela tiden från förvaltningsarbetet. 
Då kan det vara med att man är med från DT-sidan och signalera att nu är det på gång en 
ny version. Klarar systemet det eller måste vi aktivera det. I och med att allting är 
integrerat följer allting med oavsett du vill eller inte. Det är inte bra att du lägger ut ett 
system på en speciell server på sidan så att det lever sitt eget liv, det påverkas av miljön 
runt om. Det måste leva vidare, det kommer nya versioner hela tiden.  
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Intervju med användare av System 1 
 

17. Beskriv kort din bakgrund (befattning, område, tidigare erfarenheter) 
Svar: Ja, jag heter ju Erik Gidlund. Jag började i LKAB 1987, jag arbetade under jord i 
en verkstad där nere. Ungefär, jag har inte riktigt åren i skallen, 1994 gick jag över som 
planerare. Då började det bli mycket registrering, hantering av systemet. 1999 flyttade vi 
hit upp, då var det en stor omorganisering på LKAB och en ny sektion började och här 
håller jag på med administrering. Vi har ju våra grupper och de utlånas där det behövs.  
 

18. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter inom företaget? 
Svar: Administration (hör inte vad han säger) 
 

19. Visa praktiskt hur du använder systemet. 
Svar: Det finns ju väldigt mycket system men det ni är ute efter är ju 
verksamhetssystemet. Det finns ju tre olika ingångar: en vanlig ingång där en vanlig 
användare går in. Den genererar till en ruta som heter godkänd eller icke godkänd. Här 
finns alla godkända dokument. I den här fliken för godkänd kan man aldrig göra några 
ändringar. Det är för att man inte av misstag ska råka klicka och ändra. Han går in på det 
ställe där han går in för att jobba. Här ligger alla dokument knutna till sina ägare. Det är 
oftast sektionschefer som är ägare av dom. mm 
 

 
20. På vilket sätt tillämpar du oftast systemet? 

Svar: Vi är ju fortfarande i starten av kvalitetssystemet och då måste det finnas 
nyckelpersoner som har speciella kunskaper. Datavanan i verkstadsmiljö den är ju inte så 
bra som många kanske vill att den ska vara. Så det måste finnas nyckelpersoner. Jag kan 
gå in och ändra samtliga dokument som jag är ägare till om det är någon arbetsplats i 
våran organisation som behöver ändringar eller tillägg eller någonting så kan jag göra det.  
 

21. Hur upplever du gränssnittet? 
Svar: Jättejobbigt, det är ju baserat på Notes. De flesta är ju van att använda Word och 
gör du ett dokument i Word som rättstavar mm och sen klipper över den t ill Notes så 
måste man redigera hela texten igen. Det är inte så jätteanvändarvänligt.  
 

22. Fördelar/Nackdelar med gränssnittet? 
Svar: En nackdel är ovanstående. Fördelen är att upplägget väl är ganska enkelt, man 
förstår sig på strukturen. Det är lätt att klicka sig runt och söka sina dokument. Men 
upplägget är mera svårigheter än det är lätt. Jag tror att i dag kan de flesta använda en 
hemsida och hade man fått det upplägget så hade man fått mera fart på användarna.  
 

23. Får du funktionsmässigt ut det du vill av systemet i ditt arbete? Vad får du 
ut? 

Svar: Jo, jag får det men det är klart då har vi ju suttit och jobbat med det här. 
Svårigheten är ju inte systemet utan upplägget. Man måste jobba kontinuerligt för att få 
en röd tråd så att man vet vad man håller på med.  
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24. Fördelar/Nackdelar med funktionerna? 
Svar: Den följer ju inte som vanliga gränssnitt, som Microsofts gränssnitt. Det är mycket 
handarbete bara på att flytta rader, att få indrag och sånt där. Han visar oss hur det 
fungerar.  
 

25. Förslag på förändringar, funktioner och gränssnitt. 
Svar: Jag vet att man har diskuterat om ett nytt gränssnitt och vad jag hörde då så var det 
ett webbaserat men tydligen hade den några brister som…Det här är ju inte egentligen ett 
jättestort system, man har ju vetat om det här. Det gäller ju att det finns nyckelpersoner 
och det gör det ju. Problemet tror jag är att det när det finns kvalitetssäkring så måste du 
utsätta det för kontroller för att hålla det uppdaterat.  
 

26. Har du upptäckt fel i systemet någon gång? Rapporterade du felet till 
någon? 

Svar: Ja, nog har det varit det någon gång men det är man själv som stökar till. Det finns 
möjlighet att göra det. Du kan radera ett dokument av misstag. Men då finns den kvar 
bland godkända så man kan få tag i den där. Det finns rapporteringsfunktioner men jag 
tror inte dom används speciellt mycket. Jag uppfattar det så att man inte använder 
felrapporteringsmodulen i systemet. Jag har sett att den finns men jag förstår inte riktigt 
vad man ska göra när man får ett felmeddelande. Han visar på datorn hur det ser ut. 
 

27. Har du haft behov av support av systemet?  
Svar: Ja, innan sertifieringen då togs det ut nyckelpersoner i organisationen. Dom var 
speciellt för service. Just för att städa i systemet, hur strukturen skulle se ut, formas. Det 
är väl den supporten som vi har haft. Men problemet har ju varit att ?????, man har fått 
hitta på mycket själv. 
 

28. Beskriv tillvägagångssättet om du har problem med systemet ex 
felaktigheter, behov av stöd?, vem kontaktar du? Vilka rutiner finns, anser 
du att detta följs dessa rutiner? 

Svar: Några rutiner för det finns det nog inte, inga som jag känner till i alla fall. Några 
såna problem har jag väl aldrig stött på. Om jag ser något som måste göras då ringer jag 
till Emanuelsson. Det är honom i första hand som jag tar kontakt med.   
 

29. Hur går du tillväga när du har förslag på förbättringar av systemet? Känner 
du till hur ärendet går vidare? 

Svar: Det föreslår jag. Det finns ju grupper som håller på med sånt.  
 

30. Vem tycker du har ansvaret när förändringar ska genomföras i systemet? 
Svar: Ja, det är systemägaren.  
 

31. Vad känner du till om systemförvaltningsarbete inom företaget? Mål? 
Organisation? 

Svar: Ja, funderar länge och kan inte riktigt svara på frågan. När problem uppstår så 
söker man reda på den som kan hjälpa en. Det är ju inget problem. Vill man ha hjälp så 
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får man. I funkasystemet så  har vi ju Mikael From. Han är ju inte systemförvaltare men 
han är fruktansvärt duktig.  
 

32. Anser du att du som användare får möjlighet, i den befintliga 
organisationen, att föra fram dina synpunkter och önskemål vad gäller 
systemet? Förslag på förbättring... 

Svar: Ja absolut, säger dom att det går inte för att det kostar för mycket pengar så får 
man acceptera det. Då har man ju i alla fall fört fram det.  
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Intervju med användare av System 1 
 

1) Beskriv kort din bakgrund (befattning, område, tidigare erfarenheter) 
Svar: Kort min bakgrund är som terminalordförande och poolledare i 13 år. Hur länge 
har du suttit här? Det är två år. Vad har du för utbildning? jag har treårig 
gymnasieutbildning. 
 

2) Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter inom företaget? 
Svar: Det är systemansvarig för underhållssystem och kvalitetsansvarig och utvecklare. 
Det är att utveckla kvalitet för företaget och även utveckla olika arbetsrutiner som har 
med kvalitén att göra. 
 

3) Visa praktiskt hur du använder systemet. 
Svar: DEMONSTRATION Jag är väl ansvarig så att vi uppehåller en struktur så att det 
stödjer vårat kvalitetsarbete och man delar upp företagsnivå och avdelningsnivå och 
arbetsplatsnivå. Så att det är väl inte så jättemycket med system utan jag skapar 
dokument här. Det är väl det jag gör mest just nu. Dom här dokumenten som ni skapar 
här, på vilket sätt stödjer det systemet? Är det mallar som du..? det är ju färdiga 
mallar som vi använder. Lite jobb med systemet, är mallarna lite feltryckta då tappar den 
inställningarna i mallarna. Det är på det sättet du oftast tillämpar, att göra dokument. 
Det är att skapa dokument, även kommentera dokument om det behövs några 
förändringar, att vi ska uppgöra standarden. Den där standarden som ni pratar om vad 
är det som…? Ja det är väl amerikanska militären(LITE MUMLIGT???) 
Grundstrukturen i verksamhetssystemet är väl säkert en fem, sex sju år sen…..standarden 
förändras ju 
 

4) På vilket sätt tillämpar du oftast systemet? 
5) Hur upplever du gränssnittet? 

Svar: Ja eftersom den är ____________baserat så är det inte riktigt lyckat. Det är inte 
riktigt användarvänligt på så sätt. Du kan väl försöka visa ett exempel? 
Tillgängligheten är ju bra, sökmotorn i systemet är väl, den duger väl men det är inte 
världens bästa sökmotor men det är just när man skapar och tar bort dokument som det 
lätt tjorvar till sig, speciellt när man tar bort dokument så försvinner det inte alltid. Det 
kanske är mer funktioner..? 
 

6) Fördelar/nackdelar med gränssnittet? 
Svar: Nej jag kan inte säga mer, man kanske inte jobbar på så sätt. Du kanske kan det 
så väl så du gör det  i sömnen? Ja jag har hållit på ganska mycket. Kommer du ihåg 
hur det kändes från början? Det är just upplägget, hur man skapar dokument och sedan 
skickar för kommentar, godkännande och ofta är det olika status av dokumenten så det 
gäller ju att verkligen hänga med. 
  

7) Får du funktionsmässigt ut det du vill av systemet i ditt arbete? Vad får du 
ut? 

Svar: Ja det tycker jag eftersom jag kan det så pass bra och hittar väldigt smidigt. 
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8) Fördelar/nackdelar med funktionerna? 
 
9) Förslag på förändringar, funktioner och gränssnitt. 

Svar: Kanske lite mer processinriktad startmeny, kanske…Det är svårt att säga när man 
inte har sett några andra såna här typer av system. Det finns ett behov av förändring i 
alla fall? Det finns det definitivt. 

10) Har du upptäckt fel i systemet någon gång? Rapporterade du felet till 
någon? 

Svar: Ja det är ju gamla dokument som man tagit bort att dom återkommer, det kan bli 
redigeringsfel. Ja det brukar jag göra till han som servar oss med systemet och dom har 
väl åtgärdat det men inte löst grundbekymret.  
 

11) Har du haft behov av support av systemet? 
Svar: Nej det har jag väl inte, det är systemadministratörerna som hjälper till vid 
bekymmer. 
 

12) Beskriv tillvägagångssättet om du har problem med systemet ex 
felaktigheter, behov av stöd?, vem kontaktar du? Vilka rutiner finns, anser 
du att detta följs dessa rutiner? 

Svar: Det finns en hantering i systemet med felrapporter, använder du dig av det? 
Nej det gör jag inte. Visste du att det fanns? Det visste jag inte. Tror du att du hade 
kunnat använda dig av det om du visste att det fanns? Givetvis, det är lättare att fylla i 
ett formulär och skicka in än att ringa och söka folk 

13) Hur går du tillväga när du har förslag på förbättringar av systemet? Känner 
du till hur ärendet går vidare? 

 
14) Vem tycker du har ansvaret när förändringar ska genomföras i systemet? 

Svar: Det är väl systemansvariga kanske men jag vet inte….Har du i vissa fall använt 
dig av datahjälpen när du har upptäckt fel i systemet? Nej det har jag inte gjort.  

 
15) Vad känner du till om systemförvaltningsarbete inom företaget? Mål? 

Organisation? 
Svar: Det är en microorganisation MUMMEL Har ni kontinuerliga möten? Eftersom 
det har tillämpats en ny förvaltningsmodell efter årsskiftet, vi har inte börjat tillämpa den 
fullt ut men den börjar komma igång sakta men säkert men 4-5 möten i månaden. Vilken 
modell är det ni använder? LKAB(?). Sitter det med personer som är 
teknikansvariga. Nej då har vi en teknikansvarig MUMMEL 
 

16) Anser du att du som användare får möjlighet, i den befintliga 
organisationen, att föra fram dina synpunkter och önskemål vad gäller 
systemet? Förslag på förbättring…. 

Svar: Eftersom man vet att systemet är mer eller mindre under avvecklande så har man 
väl inte tänkt i dom banorna riktig. Förslag på förbättring? Inte så här direkt, man 
måste ju se andra sidor i systemet 
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Intervju med användare av System 1 
 
1. Beskriv kort din bakgrund (befattning, område, tidigare erfarenheter) 

Svar: 2 år på LKAB som kvalitetsutvecklare, före det informatik och systemvetenskap i 
Umeå. Som kvalitetsutvecklare så jobbar vi ute i verksamheten med verksamhetsanalyser 
av olika slag, förbättringar, det är helt spritt. Jag jobbar med utbildning och jag har även 
jobbat med projektet kring avbrottsstatistik. Det är varierande arbetsuppgifter. 
 

2. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter inom företaget? 
Svar: Vi jobbar ju med verksamhetsanalyser. Är det något som är trassligt, ett problem så 
kan vi göra en riskana lys, man gör kanske möjlighetsanalys. Vi kör en förbättringsgrupp 
som försöker finna en lösning på ett specifikt problem. Sen har jag ju jobbat med 
avbrottsstatistiksystemet, utbildat i det och varit med i projektet. Jag kom in i projektet 
när det redan hade hunnit bli problem. Då kallade man in kvalitetsutvecklaren – vad ska 
vi göra? 

 
3. Visa praktiskt hur du använder systemet. 

Svar: Man kan ju gå in och skriva i dokument, läsa mm. Här lägger vi viktiga dokument 
på rutiner som ska följas. Under sommaren jobbar jag som support för System 1 när 
Ingemar är på semester.  

 
4. På vilket sätt tillämpar du oftast systemet? 

Svar: Jag jobbar som deltidsrevisor också så då om man ska in och revidera. Mumlar 
något som man inte kan höra. Det är inte dagligen jag går in i systemet, jag använder det 
ganska så lite. Men det är ju om man ska kolla något, vad är våra kriterier för något så 
kan man gå in här. Om jag får något uppdrag så kan jag gå in och kolla min 
befattningsbeskrivning och se om det är det här jag ska göra. Jag är inte in så mycket i 
det.  
 

5. Hur upplever du gränssnittet? 
Svar: Ja, det är värdelöst. Alltså förstå när man kommer som ny, och jag har hållit på 
med system och datorer. Jag har datorvana. Ändå är det problem att hitta i det. Det är inte 
bra. Det är sån konstig struktur på det. Innan man ens hajar hur det fungerar. Det är en 
databas för där du jobbar i dokumenten och en för de som var godkända och dom här 
ligger som kopior på godkända dokument. Och innan en användare fattar att det är två 
olika databaser. Om vi säger att du går in på godkända dokument då tror dom ju att det är 
här dom ska jobba. Så ringer dom och säger att de ska ändra ett dokument och fattar inte 
varför det inte går att ändra. Åsa visar på datorn – går in där det bara går att läsa 
dokumenten ej att ändra. Svårt för användare att förstå sig på systemet. Man får ju en 
System 1-utbildning men om man har datavana så hajar man ju lätt såna här saker men 
för dom som inte har det förstår inte det. Under förra sommaren när jag jobbade som 
support så ringde dom hela tiden för att de inte förstod sig på systemet. Kapitelstrukturen 
är ju också ett problem, svårt att förstå sig på. Visar på datorn, svårt att veta var man ska 
ta vägen för att finna det man söker om man inte vet hur man ska leta. Fungerar inte som 
vanliga word, är dumt att skriva i. Det är inget ordbehandlingsprogram. Om man är van 
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att slå enter och tab och när man gör det så ser inte dokumentet normalt ut när man tar 
och skriver ut det.  
 

6. Fördelar/Nackdelar med gränssnittet? 
Svar: Gränssnittet är inte bra. 
 

7. Får du funktionsmässigt ut det du vill av systemet i ditt arbete? Vad får du 
ut? 

Svar: Ja, det är inget problem. Vill jag ha ut något så får jag ut det men då ser det ju ut 
som det gör också. Det tar ett tag innan man har fattat hur det fungerar. Dom användare 
som inte får ut det dom vill dom ringer, under sommaren ringer dom till mig.  
 

8. Fördelar/Nackdelar med funktionerna? 
Svar: Jag vet ju var jag har mina dokument men att använda systemet tar alldeles för lång 
tid. Visar på en funktion som heter favoriter där hon har samlat sina dokument som 
används ofta. Många vet nog inte om denna funktíon.  
 

9. Förslag på förändringar, funktioner och gränssnitt. 
Svar: Jo, gränssnitt och struktur 
 

10. Har du upptäckt fel i systemet någon gång? Rapporterade du felet till 
någon? 

Svar: Jo. Jag har åtgärdat det själv många gånger eftersom jag har fått behörighet att göra 
detta. Men jag rapporterar felet. Nu när systemet hängde sig så hade jag ringt till Ingemar 
och kollat med honom. Mailar till honom ifall han inte är anträffbar eller kontaktar 
Mikael i Luleå  för hjälp.  
 

11. Har du haft behov av support av systemet?  
Svar: Ja. 
 

12. Beskriv tillvägagångssättet om du har problem med systemet ex 
felaktigheter, behov av stöd?, vem kontaktar du? Vilka rutiner finns, anser 
du att detta följs dessa rutiner? 

Svar: Det finns ju en knapp – instruktion till System 1 som man kan gå in och titta på. 
Det står vad verksamheten är och syftet och hela den biten. Hur det används? (Vi får 
papper om System 1.) Hade jobb som support hela sommaren och blev nedringd av 
användare med problem.  
 

13. Hur går du tillväga när du har förslag på förbättringar av systemet? Känner 
du till hur ärendet går vidare? 

Svar: Som vanlig användare så Nej  men eftersom jag kan mera om systemet så Ja. Jag 
har ju tagit upp förslag med Ingemar och Mikael. Nu kommer ju en ny utgåva så då kan 
det nog bli bättre. En vanlig användare har nog ideer men de kommer sällan fram och 
ofta kanske ingen bryr sig. Som till exempel lastare eller sprängare så går du sällan eller 
aldrig in i systemet. Går du in så hittar du ingenting. Du har fått en utbildning och that´s 
it.  
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14. Vem tycker du har ansvaret när förändringar ska genomföras i systemet? 

Svar: Systemägaren 
15. Vad känner du till om systemförvaltningsarbete inom företaget? Mål? 

Organisation? 
Svar: Det är lite, det är ingenting som en användare får ta del av. Vet ingenting om de 
olika rollerna.  

16. Anser du att du som användare får möjlighet, i den befintliga 
organisationen, att föra fram dina synpunkter och önskemål vad gäller 
systemet? Förslag på förbättring... 

Svar: Jag får föra fram dom men jag tror att det är svårt att få dom genomförda. Det är ett 
standardsystem, det är svårt att förändra. Det kostar för mycket stora pengar att förändra. 
Det är så många saker som är förutbestämda. Tex det här med att deleta dokument, så 
kunde vi inte ha det och då togs det ju beslut om att införa ett stop för att kunna göra det.  
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Kompletteringsfrågor från medlem av förvaltningsgruppen  System 1 
1. På vilket sätt fick användarna vara delaktiga i projektarbetet vid 

framtagandet av systemet? 
Svar: Användarna bestod av en begränsad grupp av vad man kan kalla ” vana användare” 
dvs. tekniker , administratörer, etc. OBS ! Det var mycket hårt tryck vad gäller 
införandetiden. 

2. Vilken roll hade användarna? 
Svar: Rollen bestod i att testa systemets lämplighet för hantering av kvalitetsdokument 
och hur det gick att applicera i den Notes-miljö som vi har.  

3. Fanns det möjlighet för användarna att föra fram eventuella önskemål? På 
vilket sätt? 

Svar: För s.k. ”icke-vana användare” ( ca 90 %) fanns ingen tid eller möjlighet att 
påverka systemets utformning vid införandet. 

4. Anser du nu i efterhand att användarna beaktades tillräckligt mycket? 
Svar: Av ovanstående svar som jag avgivit så kan svaret bara bli att det inte var 
tillfyllest. 

5. Om användarna inte får komma till tals, vilka konsekvenser tror du det kan 
det bli i användningen av systemet? 

Svar: Systemen har av hävd blivit ”tekniker- hackers” baserade och egentligen för 
komplexa i interaktionen mellan människa- maskin. Därför är användarnas medverkan 
och engagemang av stor vikt ur den synvinkeln men även i nästa fas när systemet 
distribueras ut till användarna så blir acceptansen bättre om användare fått medverka och 
filat bort de värsta ”grodorna”. 

 

6. Vilka konsekvenser kan det bli om användarnas önskemål dominerar vid 
införandet av ett system? 

Svar: Det är en uppenbar risk att antalet ”specialanpassningar” som avviker från 
standardleverans ökar och på sikt blir kostsamma/svåra att hantera vid nya versioner , 
eftersom det åtminstone i äldre system innebär att programmering på kodnivå måste 
utföras för att få in/med alla anpassningar. Således gäller att kunna informera om var 
”gränserna” går i standardapplikationen och kunna säga nej när dessa överskrids. 

 

7. Anser du att systemet uppfyller sitt syfte för användarna?  
Svar: Med förändring av hur företaget tänkt sig användningen av systemet från början till 
mer strikt  nyttjande för kvalitetsledningsdokument så fyller systemet enligt mitt 
förmenande till fullo syftet. 

 

8. Vilka förbättringar kan göras? 
Svar: Dokumenten i systemet kan minskas till antalet och innehållsmässigt striktas/städas 
åtskilligt fortfarande. Användarna kan ”snabbrepetera” sin utbildning/information för att 
öka förståelsen för systemets ”reglerade” funktion.  



Bilaga 6 

LI 

Kommentar: Systemet har av en del bedömts som dåligt/krångligt och i nära nog 

samtliga fall är enligt mitt förmenande orsaken att men inte hinner/vill ägna sig åt att 

lära sig/ träna på användandet . Detta gäller på alla nivåer av användare. 
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Intervju med medlem i förvaltningsgruppen för System 2 
 

1. Beskriv kort din bakgrund (befattning, område, tidigare erfarenheter) 
Svar: Efter 4-årig teknisk började jag som elektriker på LKAB, -84 läste jag ett år 
datorserviceutbildning, -85 jobbade jag på datorservice och jobbade med processdatorer, 
har varit med sedan den första pc:n togs i drift, då fanns det ju inga hårddiskar, allt kördes 
med disketter. -92 blev jag gruppchef för datorservice, -96 hoppade jag på projektet för 
System 2.  Ny avdelning -98. I samband med det började vi ta fram systemet. -99 togs 
systemet i drift och då blev jag systemansvarig för det.  
 

2. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter inom företaget? 
Svar: Idag sitter jag som systemansvarig för två underhållssystem, System 2  och 
RUBIN. Jobber även en he l del i projekt. Ett stort bas-underhållsprojektet med 
underhållsprojekt som ligger under. Jobbar mycket med dessa projekt, gör granskningar. 
Sedan görs handlingsplan, reviderar osv. Detta kanske skulle ha gjort under 2000. Man 
sade i projektet vid framtagningen av System 2  att det här underhållsystemet ska alla 
använda. Men man har inte tryckt på uppifrån och sagt att vi ska föra in allt, alla har gjort 
som de själv har velat. En del har använt Exel ark och gjort egna notes-databaser för 
underhållen. Nu tar man ju verkligen tag i det här och ser till att nu ska ju det här 
verkligen användas. 

 
3. Vilken roll och vilket ansvarsområde har du inom förvaltningsarbetet? Vad 

innefattar den/det? 
Svar: Står i dokumentet, följer dokumentet och det fungerar jättebra. Vi följer 
dokumentet, enda problemet är ju tekniksidan. Den har vi haft problem med ända sedan 
vi drog igång. Man har som känt att Anders och hans hans tidigare som han har tagit 
över, dom har inte känt det där riktiga ansvaret på tekniksidan. Om jag har begärt att få 
en grej har jag fått ligga på i flera månader innan det har hänt något. Annars följer vi 
kontaktvägarna, visar bild. Det här år från användarens vinkel. Ex om de vill ha utökade 
behörigheter går vi in i förvaltningsgruppen. Ibland via kontaktperson eller användare. 

 
4. Vad har du för erfarenheter av systemförvaltning? 

Svar: Jag hade inga erfarenheter innan -98.  
 
5. Vad är systemförvaltning för dig? 

Svar: System 2  är en applikation som jobbar mot en Oracle databas och ska vara ett 
verktyg för användarna. För mig så har jag nöjda kunder, inga klagomål, ingenting så vet 
jag att det här fungerar jättebra. Jag försöker se till så att man inte får något stopp i 
systemet och försöker få in synpunkter på förbättringar i systemet. Vill göra det 
användarvänligt. Sitter på pottan IS2000 vårt system, företaget som sålde det blev 
uppköpta och de som tog över IFS hade ett eget underhållssystem. De försökte få över 
oss dit men vi sa nej, vi kör vidare med IS2000. Då säger de att vi kommer inte lägga ner 
några pengar på att utveckla det. Mycket av utvecklings bitarna sitter jag och gör. Jag 
lägger upp nya snabbknappar för att det ska snurra på. Det tar ju ändå en viss tid innan 
man kan föra in ett nytt system. Införandet av det här tog tre år. Vi har löst det som så att 
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vissa saker ställer de upp och gör om de har kompetensen. Den har de ju tappat i och med 
IFS., 

 
6. Vad tycker du är syftet och målet med systemförvaltning? 

Svar: Förvaltningsarbetet, varför behövs förvaltningsarbetet. Det känns bra att ha en här 
förvaltningen. Det kommer upp saker och ting och man tar tag i dem, man, ja. Vi har 
möten där det kommer fram saker. Är det något som inte fungerar så kommer det upp, vi 
löser dom. Samtidigt så är det ju kostnader, jag har koll på alla kostnader, allt på 
systemet, förvaltning och drift! Tekniksidan ska fixa massor som de inte gör, Anders 
Wollmen osv. I dokumentet avtal med driften står det mera..  

 
7. Vilka fördelar finns det med god systemförvaltning? 

Svar: Vad är fördelar: Jag får bara positiv kritik att det fungerar bra. Att göra det bästa av 
systemet i och med att det inte utvecklas mer.  

 
8. Vilken kunskap behövs för att kunna skapa en god förvaltning av det? 

Svar: Tekniksidan är grunden, applikationen de är grundkraven. Jag är orolig att man i 
LKAB har tillsatt SA som inte kan något om applikationen, eller tekniksidan. Nu när man 
köper tjänsterna här utifrån kan de ju komma med vadsomhelst. Jag menar, det kostar 100 
tusen, jaha och så betalar de utan att ha någon kontroll alls. Tex.: Vi har prefix före 
användare för att få unika anv-id. Ville att SEMA skulle göra det. De ville ha 40 timmer 
för det. Detta gjorde vi själv på 20 minuter.  

 
9. Vilka fallgropar anser du att det finns med systemförvaltning? 

Svar: Saknas kunskap blir det faror. Personer är viktiga i organisationen av 
förvaltningen. Viktig att rätt personer är med i förvaltningen. Vi har inte diskuterat hur vi 
löser der om någon person slutar. Vem är det som ska utse nästa person som ska in? Är 
det rätt person som kommer in i förvaltningen? Vi måste ta beslut om vem som ska utse 
personerna så att det blir rätt man på rätt plats! Tex fakturasystemet (scanna in fakturor) 
har en SA som inte något. Vet ej vem som har tillsatt den personen. 

 
10. Vilka aktiviteter inom förvaltningsarbetet arbetar du med, RAFS? Hur? 

Svar: Rättning: Går via systmets databas. Är det något som jag kan fixa gör jag det 
kontinuerligt, annars skickar jag det vidare till IFS. Anpassning och Förbättring. Vi 
diskuterar i förvaltningsgruppen om det är relevant att göra en anpassning eller 
förändring. Det kan finnas någon i verken som vill göra en förändring, då bör den 
remitteras ut till andra verk. Påverkar den de andra också, hur? Går ut och frågar andra 
också vid såna tillfällen, en typ av utvärdering. Sanering:På förvaltningsmötena tittar vi 
på rensning ex arbetsordrar som aldrig blivit klara, vilka ska bort, likadant beställning 
osv. Verksamheten själv ska in och rensa i systemet också, ägarna för 
verksamhetsdelarna ska ansvara för att detta fungerar. Detta har med RAFS att göra. 

 
11. Vilka metoder används inom RAFS? förekommer utvärdering? 

Svar: Vi har ju gått ut med en enkät och frågat om System 2 - användandet. Det gjordes 
för några år sedan. SD har varit ut ganska nyligt också och gjort något. 
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12. Hur mycket tid lägger du ner på systemförvaltningsarbetet? 

Svar: Gissar 10% 
 
13. Hur planeras, uppföljs och dokumenteras förvaltningsarbetet? 

Svar: Möten 4 gånger per år i förvaltningsgruppen -planerade, finns det ytterligare behov 
så har vi det också, Jag är sammankallande. 
Dokumentation: Ex: Om nytt behov av användare ska man gå in i databasen, förslag på 
förändringar vi ska göra. Detta sköter jag, lägger in ärendena. När det finns ett behov 
lägger jag in det i databasen, för att inte något ärende ska försvinna. Visar menyer alla 
modulerer har sin del i systemet, en del av konstruktörer, förfrågansmall tex felanmälan, 
IFS har levererat systemet. Ägargrupp, förvaltningsgrupp mm. Väl dokumenterat 
Driftsidan, här finns det mesta. Ska gå in och kolla när körningarna körs. 
Behörighetsmatris med bilder, står olika behörigheter: visa, ändra osv. Från början var de 
dom som levererade systemet som hade hand om det här. Vi har gått vidare, har utvecklat 
detta. Alla kan gå in och titta i systemet ex titta i förrådet.  
Användarhandboken för System 2: Ett digitalt hjälpmedel som finns för användarna, har 
internutbildarna tagit fram. Beskrivet i boken med skärmdumpar. Denna togs fram innan 
systemet togs i drift. Går in via startmenyn, sätter igång den, rapporter osv går in i  olika 
delar beroende på behörighet. Tanken var att kontaktpersonerna för modulerna ex 
underhåll skulle ha sina egna förvaltningar egentligen, det har ju fallerat. 

 
14. Ser förvaltningen likadan ut för alla system?  

Svar: Nej 
 
15. Vilken vikt har verksamheten kontra tekniken i förvaltningsarbetet? Varför, 

på vilket sätt? 
Svar: För mig så är det verksamheten som är viktigast. Det är dom som använder 
verktyget, det är dom ska ha tillgång och det ska funka för dom. Tekniken, det får dom 
sköta på sin sida, det är viktigast att verksamheten får det de ska ha. 

 
16. Hur styrs arbetet med förvaltning i LKAB och av vem? Vem ligger ansvaret? 

Svar: Det finns en förvaltningsmodell i verksamhetssystemet. År -95 togs modellen i 
användning, ledningen måste ha tagit beslut om den. Vet ej om det finns någon med detta 
ansvar. 

 
17. Vilken roll och vilket ansvarsområde har SÄ, SA, KP, TC, TA, DT enligt dig 

? 
Svar: I ägargruppen sitter TC, SA och SÄ. SÄ står mest för pengarna. Finns idéer att 
kunna döda systemägarna. Fler roller se dokumentationen…I förvaltningsgruppen ingår 
SA, TA, KP för verksamheten, utbildnings avdelningen är även med på 
förvaltningsmötena. Tekniksidan tar ej alltid ansvaret. Jag ser behov, prioriterar osv. Jag 
ska kontakta TA vid problem, TC ska se till att Wollmen utför sina arbetsuppgifter, 
budgetansvar.  
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18. Hur samordnas förvaltningsarbetet mellan de olika ansvarsrollerna? (SÄ, 
SA, KP, TC, TA, DT) àVem gör vad och hur delaktig i RAFS? 

Svar: Nu när man har lyft ut tekniksidan ska Sema börja använda något som heter 
CURE, deras egen modell. De har en teknisk förvaltning på tekniksidan- kör sin egen 
förvaltning, fångar allt omtekniken förvaltning, driftsidan. Det tycker jag är bra om de 
kör så, sen på förvaltningsmötena får jag den informationen härifrån. De pratas teknisk 
förvaltning. Förvaltning i förvaltningen. Funderar på att gå över till ett affärssystem, som 
blir ganska komplext. Jobbar tillsammans med Welander som har skrivit boken. Hur ska 
man få ihop en bra förvaltning för det. Det som vi nu ska dra igång ska vara klart, en 
kravspec till 1/10. Då har vi sagt såhär, det första vi tittar på är ett underhållssystem, vi 
tar fram ett underhållssystem, sedan får alla andra system, ett ekonomisystem, personal 
följa oss för att kunna integrera mot underhållssystemet. Det blir inte ett, ska kunna 
integrera. Kanske kör mot en Oracle databas så att alla kan integrera mot det. Det är ofta 
populärt att köra mot personal, ekonomi, fakturor, inköp, förråd, underhåll. Gjort en 
logisk IT-säkerhetsgranskning i systemet, gjort en handlingsplan från de brister som 
finns. Welander har tagit fram nyckeltal för systemet. 
 

 
19. Vem ansvarar för samordningen? (bokar möten, dokumentation mm) 

Svar: Jag sammankallar till möten, lägger in ärenden. Om nytt behov av användare ska 
man gå in i databasen, förslag på förändringar vi ska göra. Detta sköter jag, lägger in 
ärendena. När det finns ett behov lägger jag in det i databasen, för att inte något ärende 
ska försvinna. 

 
20. Vilka är användarna av systemet?  

Svar: Hela LKAB 
 
21. Vilken roll har användarna i förvaltningsarbetet? På vilket sätt är dom 

delaktiga? 
Svar: Alla som ska jobba i underhålls systemet ska gå utbildningen. Vi har gjort en 
drifttagningsplan där jag skriver upp användar- i på de som gått utbildningen. Då är det de 
på utbildningsavdelningen som ser till att de får utbildningen, fyller i vad de ska ha för 
någonting, signaturen och ansvar. Då skickar hon den här till datahjälpen som lägger upp 
den här personen som användare med de behörigheter som hon har fixat. Då tar jag då 
vid. En har jag släppt igenom som inte gått utbildningen. 

 
Vi har utbildat internutbildare utspridda i verksamheten. När vi körde igång System 2  
utbildade våra internutbildade användare. Ett problem för utbildningsavdelningen har 
varit att de inte fått stödet och hjälpen av dessa under jord, Detta hade vi ett möte om 
förra veckan och styrde upp det. Nu kör vi efter en plan kanske en gång i månaden. Så 
fort det kommer en nyanställd lägger man upp den. Användaren går en grundutbildning 
men kan behöva mer utbildning för andra delar efter ett tag. Alla användare kan gå in i 
databasen och ange förbättringar. Vi har varit dåliga på att ligga på om detta, de hinner 
glömma sedan de gått utbildningen. Man hade kunnat gå ut på insidan för att fråga om 
det finns några förbättringar som kan göras på System 2. Vi har ju gått ut med en enkät 
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och frågat om System 2 - användandet. Det gjordes för några år sedan. SD har varit ut 
ganska nyligt också och gjort något. 

 
22. Hur sker kontakten med användaren i ditt arbete? På vilket sätt och hur 

ofta? 
Svar: Via datahjälpen utbildarna eller de ringer mig direkt.  

 
23. Hur hanteras kraven från användargruppen? Vilka rutiner finns? Vem är 

ansvarig? 
Svar: Om nytt behov av användare ska man gå in i databasen, förslag på förändringar vi 
ska göra. Detta sköter jag, lägger in ärendena. När det finns ett behov lägger jag in det i 
databasen, för att inte något ärende ska försvinna. Vissa av dessa tas upp i 
förvaltningsgruppen, diskuterar och hittar lösningar. Vissa saker skickas direkt till de vi 
köpt systemet av IFS. Felanmälan ska gå via datahjälpen. Alla ärenden vad gäller datorer 
och sådant ska gå via datahjälpen 1900. Detta har vi anammat och alla felanmälan och 
användarstöd ska gå via dom. Här blir det ett ärende som dom arbetar med, åtgärdar eller 
inte. Är det något dom inte klarar av att åtgärda skickas det vidare till mig vad gäller 
System 2. Jag vill veta hur många ärenden, detta redovisas i rapporter på 
förvaltningsmötena, får de via Anders Wollmen. Förra året var det 40 ärenden som 
egentligen inte var några problem. Vi har i alla fall utbildat 1400- 1500 st i det här 
underhållssystemet i det här underhållssystemet. Jag menar 40 ärenden. Det är ju 
ingenting, egentligen.  

 
24. Hur fungerar rutinerna kring ett ärende? Beskriv och motivera 

Svar: se ovan 
 
25. Vilka förbättringar kan göras? 
 

Svar: Med det verktyg vi har idag är det enda vi kan göra att göra det så användarvänligt 
som möjligt. Det kan hända att vi behövt göra större anpassninger men leverantören gör 
ju inte det. Det är klart de kan göra det men det kostar pengar. 60-70 olika system. I och 
med omorganisationen, att sälja ut dataavdelningen SD- folket, ska man inte ha hand om 
anpassningar själv utan det ska man köpa in. Jag misstänker att det kommer att bli en ny 
IT-avdelning. Vi har gjort det här en gång tidigare när vi bildade SEMA. 
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Intervju med medlem i förvaltningsgruppen för System 2 
 
 

1. Beskriv kort din bakgrund (befattning, område, tidigare erfarenheter) 
Svar: Jag har en bakgrund där jag har gått från hårdvara till förvaltning. Datorer det 
började jag med att repa och sen har det blivit systemutveckling och därifrån har det 
blivit mera administrativa uppdrag. Förvaltningen började jag intressera mig för jaa, när 
jag var 30 så började jag på radiotjänst och då kallades tjänsten för 
systemutvecklingschef. När jag jobbat en månad så började jag inse att jag är ju 
förvaltningschef. Det är ju ett system att förvalta, vi bygger ju ingenting nytt. Det var då 
jag började inse betydelsen med systemförvaltning. Jag har tyckt att systemförvaltning 
har varit viktig och jag har propagerat för det. Så uppstod det då när jag jobbade på 
LKAB ett tillfälle där man behövde en teknikansvarig för att dra igång och då tänkte jag 
att nu hoppar jag in. Via ett antal olika anställningar i Kiruna så har jag hamnat här. 
Teknikansvarig är den roll jag har haft i System 2. Jag har jobbat i ca 1år. 
 

2. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter inom företaget? 
Svar: Jag jobbade i stabssektion på servicedata. Han har jobbat som projektledare åt 
LKAB-koncernen. (Svårt att höra vad han säger).   
 

3. Vilken roll och vilket ansvarsområde har du inom förvaltningsarbetet? Vad 
innefattar den/det? 

Svar: Teknikansvarig. Rent praktiskt har man jobbat med det operativa från tekniksidan. 
I det här jobbet har det varit mycket att delta på förvaltningsmöten. Ta reda på om det 
finns några problem på ägarsidan och förmedla dom vidare till driftteknikerna. Ägarsidan 
är systemägare och systemansvarig. Kommer inte ihåg det exakta antalet som är med i 
förvaltningsgruppen. Jag är ju ensam teknikansvarig. Driftteknikern har vi även tidigare 
köp av Schlumberger Sema. Dom har inte varit med på förvaltningsmötena för System 2. 
Berättar om de övriga som hör till gruppen. Flera representanter för kontaktperson. En 
intressant sak är att dom har diskuterat inom LKAB hur ordnar man det här praktiskt? 
Vad är ett system? Det finns ju en ansenlig mängd system. Hur kan vi ordna en 
förvaltningsorganisation för allt det här? Just underhållssystemet kan man kalla att man 
håller på med objektsförvaltning. Man förvaltar ett objekt vilket innebär att systemägare 
och teknikchef är samma person. De flesta som är i en förvaltningsgrupper innehar roller 
i flera av grupperna för annars skulle det bli för många möten att gå på och det skulle inte 
fungera.  
 

4. Vad har du för erfarenheter av systemförvaltning? 
Svar: Redan på radiotjänst så insåg jag att det var systemförvaltning som jag sysslade 
med även om det kallades systemutveckling. Mitt intresse väcktes då men aktivt bara det 
här året. Jag har pushat för det och propagerat för det. Nu först händer det något. 
 

5. Vad är systemförvaltning för dig? 
Svar: Jag fastnar i termer. Jag tänker på RAFS. Vårda system. Man kastar ofta dit system 
men tar inte hand om dom. Ta hand om de önskemål som kommer upp. Att ha ett forum 
där man kan hantera just det här med förvaltning. Man kör system och det finns 100 
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användare och det kommer förslag om förbättringar, en del är genomförbara andra inte. 
Det kan ju bero på att tekniken inte tillåter det eller att det kostar för mycket. Då måste 
man ha ett forum där man kan sitta ner och prata om det här. Man måste prioritera 
förändringar och vara överens. Man kan ju inte förändra på ett ställe om det medför 
försämringar någon annanstans.  

 
6. Vad tycker du är syftet och målet med systemförvaltning? 

Svar: Att vårda system och vårda användare. I övrigt som ovan. Sen även att önskemål 
beaktas, tas upp och att man får ett beslut – antingen blir det eller så inte.  
 

7. Vilka fördelar finns det med god systemförvaltning? 
Svar: Ur företagets synvinkel är det att man får en god struktur på systemen. Man får ut 
bästa möjliga nytta.  
 

8. Vilken kunskap behövs för att kunna skapa en god förvaltning av det? 
Svar: Du måste ha en modell och naturligtvis kunskap om systemet och att tillämpa 
modellen. De modeller som används är så snarlika. De är nog lika bra allihop.  
 

9. Vilka fallgropar anser du att det finns med systemförvaltning? 
Svar: Oj vad ni är besvärliga. Man är inte nog tydlig med allt runt systemet. (hör inte vad 
han säger) men jag tror att det handlar om att tydligheten runt systemet är viktig för att 
användarna ska kunna använda systemet på rätt sätt. Detta fungerar kanske inte så bra. 
Att man överarbetar när man administrerar.  
 

10. Vilka aktiviteter inom förvaltningsarbetet arbetar du med, RAFS? Hur? 
Svar: I rollen som teknikansvarig så sitter jag med på förvaltningsmötena, att lyssna och 
att vara tekniskt bollplank på mötena.  
 

11. Vilka metoder används inom RAFS? förekommer utvärdering? 
Svar: Man följer inte någon speciell plan med vissa metoder. Det görs ingen utvärdering 
kontinuerligt. 
 

12. Hur mycket tid lägger du ner på systemförvaltningsarbetet? 
Svar: Jag har haft 3 förvaltningsuppdrag. Det är någon timmer per system och vecka. Det 
kan röra sig om en halv till en dag i veckan. Är det förändringar så gör jag ju inte dom 
själv utan det går ju vidare. Det varierar ju från vecka till vecka mer eller mindre. 
 

13. Hur planeras, uppföljs och dokumenteras förvaltningsarbetet? 
Svar: Nu pratar vi om System 2  så är det ju systemansvarig som har det ansvaret.  Det är 
fasta möten som sker 3-4 gånger per år. Det är Gunnar som har det här ansvaret som 
systemansvarig. 
 

14. Ser förvaltningen likadan ut för alla system? 
Svar: Ja, det gör den. I praktiken blir den ju lika för de flesta system. Blir lite olika nu 
när LKAB inte bemannar alla delar i modellen. Mycket beror ju på ägarna av systemet att 
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förvaltningen fungerar på ett bra sätt. En del ägare har svårt att känna för ägarskapet. Det 
är lättare att driva förvaltning på administrativa system.  
 

15. Vilken vikt har verksamheten kontra tekniken i förvaltningsarbetet? Varför, 
på vilket sätt? 

Svar: Det är verksamheten som styr. Det gäller att som tekniksida kunna svara upp till 
verksamhetens önskemål. 

 
16. Hur styrs arbetet med förvaltning i LKAB och av vem? Hos vem ligger 

ansvaret? 
Svar: Nu är det ju så att det är data..?.. som styr och det borde inte vara så utan det borde 
vara någon på verksamhetssidan.  
 

17. Vilken roll och vilket ansvarsområde har SÄ, SA, KP, TC, TA, DT enligt dig 
? 

Svar: När vi pratar så märker jag att det blir mycket utifrån System 2 -perspektiv. De två 
viktigaste rollerna i System 2 -förvaltningen är systemansvarig och teknikansvarig, det är 
dom som ser till att det blir förändringar. Speciellt systemansvarig och det är så bra i 
System 2  för det är där det dagliga operativa förvaltningsansvaret ligga. Det fungerar så i 
System 2. Det kan ju bli lite luddigt för här har vi en systemansvarig som är väldigt 
teknikkunnig så man kan inte bluffa honom. Vi jobbar mycket över gränsen. Gunnar tar 
väldigt mycket ansvar och egna initiativ på tekniksidan. Han har ju oftast lagt 
beställningar själv, han har den kompetensen. Hade han inte haft det hade det varit 
naturligt att han hade vänt sig till mig. Driftansvarig i System 2 organisationen har en 
ganska luddig roll. Han är inte med på mötena. Inför förvaltningsmötena brukar jag 
beställa rapporter över systemet för att ha med på mötet. Dom kör systemet och kollar att 
allt fungerar. Rapporterar till mig om något blir fel. Kontaktpersonerna har definitivt 
spelat en viktig roll. Dom är ju med på mötena. Det är genom dessa som önskemål och 
förändringar kommer. Kommer från de dagliga användarna av systemet. Blir ingen 
förändring om driftansvarig skulle vara med.  
  

18. Hur samordnas förvaltningsarbetet mellan de olika ansvarsrollerna? (SÄ, 
SA, KP, TC, TA, DT) àVem gör vad och hur delaktig i RAFS? 

Svar: Nej inte utpekat. Tar upp på mötena och tänker ej på vad bokstäverna represeterar. 
 

19. Vem ansvarar för samordningen? (bokar möten, dokumentation mm) 
Svar: Gunnar 

 
 
20. Vilka är användarna av systemet?  

Svar: System 2  är ju så brett, det har olika användarkategorier. Det är oftast 
produktionsledare, underhållsingenjörer osv. Sen har vi ju inköpsavdelningen som 
använder System 2. Där jobbar kanske mer skrivbordsbundna människor + en del andra. 

21. Vilken roll har användarna i förvaltningsarbetet? På vilket sätt är dom 
delaktiga? 
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Svar: Dom är ju med på så sätt att alla kan ju rapportera vilka rättningar och 
anpassningar som behöver eller önskar göras. De kan gå via kontaktpersonen eller direkt 
till Gunnar.  
 

22. Hur sker kontakten med användaren i ditt arbete? På vilket sätt och hur 
ofta? 

 
23. Hur hanteras kraven från användargruppen? Vilka rutiner finns? Vem är 

ansvarig? 
Svar: Det är systemansvarig som ska ta hand om kraven från användare. Jag tror inte att 
det finns rutiner men fråga Gunnar. 
 

24. Hur fungerar rutinerna kring ett ärende? Beskriv och motivera 
Svar: Tas upp på mötena och arbetas vidare där, tror ej att det finns någon stenhårt 
etablerad rutin att följa.  
 
      25. Vilka förbättringar kan göras? 
Svar: I System 2 fallet är det bara att jobba vidare.  
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Intervju med medlem i förvaltningsgruppen för System 2 
 

1. Beskriv din befattning (område, tidigare erfarenheter) 
Svar: Min roll i dag är att jag är ansvarig för en avdelning som heter Service delivery. 
Bytt namn, hette tidigare bristteknik. Tillhör Schlumberger Sema Norr AB. Mitt eget 
aktiebolag inom Schlumberger Sema-koncernen då tack vare att LKAB äger en del av 
oss. Våran avdelning sysslar då med drift och förvaltning, teknisk förvaltning kan man 
säga. LKAB är våran största kund. Vi driftar kan man säga större delen av LKAB:s miljö 
idag. Från och med ¼ har vi dessutom tagit över tele- och kommunikationssidan som 
dom haft själva tidigare. Så LKAB:s IT-avd är väldigt liten efter det här. Vi har tagit över 
större delen av verksamheten. Det är egentligen 3 – 4 personer kvar på LKAB. Jag själv 
har jobbat på Mdata som  ? . Jag började -87 tror jag. Direkt efter skolan. Sen har jag läst 
ett år på distans på systemvetarlinjen. Som körde här i stan på distans. Sen har jag varit 
på VM – data 2 år här i Kiruna. Och sen var jag tillbaka på Sema. Jag började igen -98/99 
någonting. Och sen dess då så kan man säga, har jag ansvarat för den här avdelningen. Vi 
är 25 personer då, och vi har verksamheter i Kiruna, Gällivare och Luleå varav största 
delen här i Kiruna. Och LKAB som sagt är våran största kund. Jag läste 40p 
systemvetenskap. Det var utdrag ur programmet.  
 

2. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
Svar: Jag ansvarar för service delivery hos oss och vi har blivit ganska stora den senaste 
tiden. Jag har egentligen ett teknikerursprung. Jag har kunskap vad gäller massa olika 
tekniska plattformar(svårt att höra vad han säger). Idag är jag väl mest kan man säga, jag 
har ett ekonomiskt ansvar, en hel del administration och personalansvar. Tekniken blir 
mindre och mindre men fortfarande så har jag lite grann av det. Men huvuduppgiften idag 
är att ansvara för verksamheten. Att upprätthålla våra avtal förutom då den här 
personalbiten som också är en ganska stor del. Våra uppdrag sköts och följs. Det ska vara 
vårat ansvar men det är ju en ganska stor bit. Nu har vi delat upp det lite grann, i och med 
att det blir så stor avdelning så har vi skapat ett antal såna här teamleaders. En ny roll från 
den 1 april. Så att det blir lite nytt. 
 

3. Vilken roll och vilket ansvarsområde har du inom förvaltningsområdet? 
Svar: Det är lite speciellt i LKAB, det är inte så där klockrent om man tittar på 
företagsorganisationen. LKAB gjorde ju för två år sen så la man ut något som heter 
datahjälp, en sån här helpdesk kan man ju säga. Historiskt tillbaka så för två-tre år sedan 
så hade dom varsin helpdesk runt om. Man hade en i Luleå, en i Mbg och en i Kiruna. 
Men för ungefär, jag tror det var längre bak, 3-4 år sedan så slog dom ihop det här och 
bildade en datahjälp där man ringde och felanmälde helt enkelt, då man hjälpte kunderna 
som hade problem i verksamheten. I samband med att man gjorde det då la man dessutom 
ut den här datahjälpen på entreprenör och då fick vi den affären. Så det var så det började 
så i och med det så fick vi även ett visst driftansvar för servrar. Det kom en ny 
upphandling efter, jag tror det är två år sedan. Det blev ett större avtal i samma typ av 
affär med datahjälpen. Vi tog ett större ansvar för hela serverdriften. Så vi har ansvar för 
hela driften, alla servrar på LKAB samt alla klienter och administrativt ansvar. Dom har 
ungefär 75 servrar idag och ca 1500 arbetsstationer. Det gjordes en 
förvaltningsorganisation av den affären. Det som kallas för hela driften innefattar ju då 
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något som heter VIS. VIS är ju själva plattformen på LKAB. (Ritar på tavlan, förklarar 
hur organisationen ser ut, se ritning) VIS är ett koncept som byggts upp som är LKAB:s 
koncerns gemensamma administrativa plattform. Vis hyr ju ut ett antal olika tjänster till 
kunderna och verksamheten. Det här innefattar allt från PC, man har vissa  
standardapplikationer och sen har man något som kallas tilläggsapplikationer. Det här är 
egentligen VIS då. Vis är att man standardiserar väldigt hårt mot PC. Man standardiserar 
hårdvaran.mm. Snack som är utanför ämnet. Slutkläm är att dom. Det vi ansvarar för i 
System2, det är servrar och klienter funkar, att nätverket fungerar, att operativet på 
servern fungerar. Applikationsansvaret det har inte vi, dvs om det är en bugg i systemet 
det har inte vi. Felaktig arbetsorder är inte våran sak men om arbetsordern skrivs ut på 
felaktig skrivare så är det vår sak.  
 

4. Vilka är dina erfarenheter av systemförvaltning? 
Svar: Jag har jobbat ganska länge i driftbiten men den systemförvaltning jag har 
erfarenhet av är den tekniska systemförvaltningen. Det är ju skillnad egentligen. Om man 
tittar på tekniska systemförvaltning. Det är ju ungefär det jag sa, man har ett ansvar för 
själva plattformen, inte själva applikationen. Vi ser till att servern fungerar, att nätet 
fungerar. Dit applikationen hör. Gränssnittet mot applikationen. Det där är lite luddigt, 
den gränsen vars den går. Ibland kan den gå lite längre, man kan ju ha en dba-roll som 
ligger hos oss dvs. man svarar även för databasen, att den fungerar men man kan ändå 
inte själva applikationen. Så kan det ju vara hela vägen. Och det jag menar med teknisk 
förvaltning då menar jag längre ner. På nätverks- och servernivå. När man kommer högre 
upp som i själva applikationen så blir det en applikationsförvaltning. Det vi levererar är 
infrastrukturen, det är det vi gör. LKAB har en plattform, dom har klienter, nätverk. Dom 
har allting för att köra och vi ska leverera tjänsterna. Ifall lkab säger att de behöver ett 
nytt affärssystem. Då måste vi se till att server, nätverk och de behöver egentligen bara 
plugga in kontakten i väggen.  
 

5. Vad är systemförvaltning för dig? 
Svar: Vi har jobbat ganska mycket med systemförvaltning. Vi har ju tagit fram en egen 
förvaltningsmodell, inte för teknisk förvaltning utan för traditionell systemförvaltning. 
Den heter CURE. Den är ungefär liknande den LKAB har och vi kör ett testskott idag 
med att använda cure som systemförvaltningsmodell gentemot LKAB. Mot ett system 
som heter faktura. Principen är samma för dessa med lite andra roller. När man pratar 
systemförvaltning så kommer den oftast från applikationssidan. Vi från driftssidan har 
inte samma typ av tänk när vi pratar om systemförvaltning. Vi är oftast bara en del i ett 
antal olika systemförvaltningsobjekt. Cure är en likvärdig systemförvaltningsmodell som 
den LKAB har. Det är inte en förvaltning i förvaltningen. LKAB:s modell kommer från 
Welander/Nordström medan Cure kommer från egna erfarenheter. Det är ju inte ett 
färdigt paket som vi säljer åt våra kunder. Systemförvaltning för mig om vi  tittar på den 
tekniska sidan det är ju helt enkelt att ha ordning och reda. Allt från att prov något eget, 
kunna följa upp och ha ordning och reda på grejerna. Målet är ju att man har någonting 
man ska leverera och det är ju mot verksamheten i vårt fall. Vi har ju något som vi ska 
leverera, förhoppningsvis lite verksamhetsnytta och såna här bitar som man ska kunna få 
ut av det här systemet som man förvaltar. Det är ju egentligen en definition för 
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systemförvaltning. Underhålla och måna om ett objekt är det när man pratar om 
systemförvaltning.  
 

6. Vad tycker du är syftet och målet med systemförvaltning? 
 

7. Vilka fördelar finns det med god systemförvaltning? 
Svar: Om jag tittar från den tekniska sidan. Vi ser ju att om man har en 
systemförvaltning så får vi bättre uppföljning, vi kan se tidigare eventuella problem som 
kan tänkas komma i framtiden. Vi får enklare att hjälpa användarna. Vi kan enklare serva 
verksamheten med den support och det stöd som krävs genom att ha en aktiv 
systemförvaltning. Vi hittar kontaktvägar. Det finns jättemycket fördelar som visar sig 
genom bra systemförvaltning.  
 

8. Vilka fallgropar finns det med systemförvaltning? 
Svar: Nja, jag kan inte se att det finns några men sen är det ju en kostnadsfråga. 
Systemförvaltning kostar ju lite pengar också. Det gäller ju att göra det lite 
kostnadseffetivt också. Jag tror inte att man kan köra systemförvaltning på varje typ av 
system. Om man tittar på LKAB så måste man kanske klumpa ihop det lite grann så att 
det blir ett antal system som man lägger i systemförvaltning. Det kan ju vara en fallgrop 
att det blir en hel del overhead, dvs. lite väl mycket administration.  
 

9. Vilken kunskap tycker du att det behövs för att skapa en god 
systemförvaltning? 

Svar: Det är nog egentligen en blandning. Det är väl därför man försöker dela upp i olika 
roller. Att man ska kunna verksamheten är väl det viktigaste tillsammans med att det 
även måste finnas teknisk kompetens för att man ska kunna få en fungerande förvaltning. 
 

10. Vilken del av de olika aktiviteterna inom RAFS håller ni på med? 
Svar: I samband med datahjälpen ,.Vi har ju inga rättningar i systemet. Det som kommer 
in till oss är felanmälan. Dom som har problem med applikationen så till vida. Det 
kommer sällan in den typen av fel där de säger att ”jag skulle vilja ha den här funktionen 
i System 2  eller vi märker att System 2  inte räknar rätt”. Det kan ju hända att sånt 
kommer in men det blir ofta en ren felanmälan som vi i sin tur lägger ut till Gunnar eller 
vem det nu blir som i sin tur tittar om det här är en bugg i systemet. Vi lägger in alla fel 
som kommer in men jag är inte säker på att Gunnar kör igenom allihop. Få typer av 
problem kommer in till oss vad gäller rättningar. Däremot kan det vara rena driftsfel som 
att System 2  inte startar eller liknande. Det kan ha med att servern är nere och då är det 
vårt problem. Sådana fel kan oftast komma in via kontaktpersonerna som finns i 
förvaltningsmodellen. Problem som att det här fungerar ju inte i System 2  så ringer dom 
till den kille som kan just detta och frågar om det är ett problem. Jo säger han men det vet 
dom om och ska ta upp på förvaltningsmötet. Det ska dom ta med leverantören. Driften 
ligger lite utanför RAFS. Men vi har vårat eget rafs. Samtal – dom säger att det inte 
skriver ut rätt! Då kan vi säga att det här är ett fel hos oss för våra skrivarinställningar är 
felaktiga. När vi ska gå in och göra rättningar i våra system då har vi ju vissa processer 
som vi måste göra. Antingen byta ut skrivaren direkt eller testa först. Byter man bara ut 
skrivarrutiner så kan det förstöra för tio andra. Vi har vårat eget lilla rafs om man säger. 



Bilaga 6 

LXIV 

Det är det jag menar med teknisk systemförvaltning, det är någonting som vi också 
försöker få upp ögonen för och använda samma typ av tänk. För annars har man ofta det i 
tekniken, i infrastrukturen. Traditionellt sett skulle man ha gått in och fixat allting och sen 
har man förstört någon annanstans. Vi har fått in att man kör underhållsstopp på LKAB. 
Vi har vissa dagar och tidpunkter då vi får gå in och göra vissa ändringar och då kan det 
vara ett problem som vi märker men vi kan inte göra förändringen förrän den sista denna 
månad. Vi måste testa och verifiera och sen gör vi ändringen då vi har ett stopp. Sen är 
det åtgärdat. Gränsen är luddig. Vad är applikationsproblem och vad är 
infrastrukturproblem?  
 

11. Vilka metoder använder ni er av när det gäller RAFS? Utvärdering?  
Svar: I vissa fall kan Gunnar komma till oss och så säger han så här: Nu ska vi utvärdera 
System 2. Vad är det då vi ska göra? Jo, det är bara en databasförändring. Då får vi göra 
det under vårat underhållsstopp. Så tar man ner servern. Oftast så brukar det vara så att 
han har egna killar som brukar göra dom här förändringarna. När dom är klara så säger 
dom att nu kan ni starta om servern igen och då gör vi det. Vi brukar oftast få reda på i 
förväg om det är någonting vi ska göra. Det kan också vara så att han säger att nu vill vi 
uppgradera klienten dvs. vi ska installera om System 2 -klienten. Det blir en stor 
förändring och då gör vi sådana tester. Vi verifierar att det fungerar. Så tar vi en klient 
och så uppgraderar vi den till den senaste versionen och så provar vi att den fungerar mot 
System 2. Jo, det verkar funka. Vi tittar även så att den inte förstör andra applikationer. 
Det kan ju också inträffa. Vi har en PC på LKAB som kan ha massor av applikationer 
installerade. Gör vi en förändring på en applikation så kan det ju slå igenom på en annan 
applikation. Det kan få andra applikationer att sluta fungera. Det förhindrar vi genom att 
vi verifierar och testar. Vi kollar om det ställer till problem gentemot andra applikationer. 
Nej, ja då installerar vi. Däremot testar vi inte att applikationen fungerar som den ska. Vi 
ser till att det driftsmässigt fungerar.  
 

12. Hur mycket tid lägger du ner på systemförvaltning? 
Svar: I och med att jag sitter som driftsansvarig så har vi ju en del 
driftsuppföljningsmöten och sånt som vi har med LKAB men då har vi ju den stora 
datahjälpsuppföljningen som vi gör och det är ju uppföljning på alla servrar som man 
driftar. Jag arbetar inte aktivt i System 2:s systemförvaltning. Om jag tittar på den stora 
datahjälpsbiten med hela plattformen så kanske det är av systemförvaltningsfrågor så 
kanske det är en 30 % någonting. Det kan vara allt från att titta på backuper eller se att 
servrar fungerar.  
 

13. Hur planeras, dokumenteras och uppföljs förvaltningsarbetet? 
Svar: Om vi tittar på hela datahjälpen för det är lite svårt att gå in bara på System 2  för 
det är så lite vi har där. Vi har ett antal tekniker som har olika ansvarsområden. 
Exempelvis så har de ett ansvarsområde som heter backuper. Det finns en kille som har 
backup-ansvaret. Ser till att backup finns med enligt de krav som man har på System 2. 
Då har man gjort upp då med Gunnar hur man ska ta backupen. Det här ligger då på 
teknikansvarig som ser till att backuperna snurrar, ser till att man dokumenterar hur 
backuperna går och givetvis uppföljning. Vi har delat upp det på olika ansvarsområden. 
Sen har vi då uppföljningsmöten. Jag sitter med och då har dom ju rapporterat in till mig: 
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Har vi haft några problem med backuperna, har vi gjort några förändringar eller 
någonting annat. Vi har server? som Robban har. Robban är serveransvarig. Då kan det 
vara vissa saker som han rapporterar in till mig. Den här uppföljningen har vi haft, så här 
ser dokumentationen ut. Så det är uppdelat egentligen mellan olika teknikansvar. Vi har 
en filstruktur i LKAB som vi samlar all vår dokumentation, text- och 
systemdokumentation.   
 

14. Ser systemförvaltningen likadan ut för alla system? 
Svar: Det skiljer sig generellt inte men vissa system kräver mer än andra. System 2  
fungerar väldigt bra så där har vi väldigt lite att göra som tekniksida. Den bara snurrar 
egentligen. Det är väldigt lite problem.  
 

15. Vilken vikt har verksamheten kontra tekniken i förvaltningsarbetet? 
Svar: Givetvis  är det verksamheten. Man märker ju att det är en liten kant där att 
verksamheten ställer ganska höga krav och tekniken ställer också krav dvs det finns en 
liten gråzon någonstans. Det kan man uppleva att om man inte har en väl fungerande 
systemförvaltning, att det blir en krock där emellan. T.ex. kan det vara så att 
verksamheten ställer krav på att nu måste vi uppgradera vårat system, men vi då som kör 
hela raschet men det går tyvärr inte pga att just erat system ställer sådana krav så då är vi 
tvungna att ändra på en massa andra ställen. Vi blir lite av en bromskloss mot 
verksamheten. Det kan vara ett mindre system som dom tycker är viktigt men den 
förändring som dom vill göra genomsyrar hela verksamheten och går därför inte att 
genomföra och då kan det bli sådana krockar att vi upplevs som en bromskloss. Det kan 
undvikas genom att man får igång en aktiv systemförvaltning med planering. Det krävs så 
mycket vid vissa uppgraderingar och dessa missar hade upptäckts tidigare med en god 
systemförvaltning. Man hade kunnat planera in det på ett smidigare sätt. Oftast är det nog 
så att de system som inte har någon fungerande systemförvaltning bara snurrar på. Vi 
märker dessa problem då vi måste göra en större uppgradering och så märker vi att vi 
måste testa detta system. Då frågar man sig vem som är ansvarig för det här systemet, 
vem kan hjälpa oss att testa det? Och det finns ingen som har det ansvaret. Då måste vi ta 
det ansvaret och testa och köra. Det innebär att man har väldigt dålig koll på uppföljning 
av vad systemförvaltning kostar och det är pga att man inte har någon förva ltning. 
 
Pratar om de olika rollerna som finns, hur det sett ut tidigare och hur det ser ut idag.  
 

16. Vad tycker du att ansvarsområdet för den roll du har, vilken är den? 
Svar: Gränssnittet mellan ? som har systemet och verksamhetsansvaret. Det tekniska ska 
vara lite, om man tänker att man har infrastrukturen och sen kommer då den här gråzonen 
någonstans, och sen har vi själva systemet. Visar återigen på tavlan. Det kan bli glapp 
mellan någon av dessa. Vi upplever ibland att har man inte något tekniskt ansvar som är 
med på den här aktiva förvaltningen då blir glappet här emellan från dem som driver 
burkarna till själva applikationen mot verksamheten, den blir för stor. Vi tappar 
kontaktyta egentligen.  
 

17. Beskriv de olika rollerna i systemförvaltning.  
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Svar: Anders Wollmen har varit våran kontakt mot Gunnar. Allt som rör uppgraderingar, 
likaså rapportering har gått via Anders. Jag kan inte direkt säga att vi på våran sida haft 
järnkoll på vad de övriga gör. Exakt vilka saker de olika rollerna gör kan jag inte säga. 
Jag vet inte heller vad kontaktpersonen har för roll i det hela. 
 

18. Vilka är användarna av systemet? 
Svar: Det är användarna på LKAB runt om i verksamheten. 
 

19. Vilken roll har användarna i förvaltningsarbetet? På vilket sätt är de 
delaktiga? 

Svar: De är ju delaktiga så tillvida, i förvaltningsarbetet, jag vet faktiskt inte. Jag hoppas 
ju att dom är delaktiga i förändringar, kommer med synpunkter och sånt. Det är ju 
egentligen den rollen som Mikael From ska ha, att suga upp dom här. Det är viktigt med 
systemförvaltning, att man får se till att kontaktvägarna från verksamheten sugs upp 
någonstans. Vi suger ju upp de supportärenden som kommer in t.ex. hur många har haft 
problem med System 2. Anders Wollmen har varit intresserad av hur många ärenden som 
vi har haft på System 2. Då kan vi ju rapportera det och det går egentligen via 
driftsuppföljningsmötet som vi pratade om, eller att han bara tar kontakt med mig. 
 

20. Hur sker kontakten med användarna i ditt arbete? På vilket sätt och hur 
ofta? 

Svar: Som det ser ut jus t nu så har jag egentligen väldigt liten kontakt med användarna, 
direktkontakt alltså. Men indirekt och via det som är våran support, så vi har ju bra 
kännedom men jag själv har inte någon kontakt med användarna. På mötena kommer det 
ju upp en del som är från användarna. På våra driftförvaltningsmöten kommer det ganska 
sällan upp direkta saker från användare. Det kan komma något önskemål, att man vill ha 
någon applikation, men oftast ska det komma ifrån systemförvaltningssidan.  
 

21. Hur hanteras kraven från användargruppen? Vilka rutiner finns? Vem är 
ansvarig? 

Svar: När de ringer in så har de ju speciella rutiner för det.. Beroende vad det är för typ 
av fel dom har. Det kan vara allt möjligt och det finns lathundar som dom har till hjälp 
för att lösa problemen och ge användaren hjälp i sin tur. Om det kommer in ett 
användarstöd som man inte vet, hur man ska skapa en arbetsorder eller hur man ska göra 
något speciellt, ett handgrepp i själva System 2 -applikationen så hänvisar dom direkt till 
dom här kontaktpersonerna som kan vara Mikael From t.ex.. Så om användaren ringer 
dom här personerna så får dom hjälp. Dom som sitter här är ju ganska breda, dom är ju 
egentligen tekniker.  
 

22. Hur fungerar rutinerna kring ett ärende? 
Svar: Kommer genom den här datahjälpen från användare, att ni tar hand om 
infrastrukturfrågor och att det även kan komma förslag från er som skickas vidare upp till 
förvaltningen. Datahjälpen ska vara tratten in egentligen i allt för alla typer av ärenden. 
Allt från felrapportering till kanske förändring i systemet och vet man var man ska vända 
sig så behöver man inte gå via datahjälpen men om man inte vet och vill göra en 
förändring i System 2  och inte vet var man ska vända sig så ska man kunna vända sig till 
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datahjälpen. Därifrån ska man bli slussad rätt. Vi har kört det här i 2 år så nu har vi börjat 
hitta kontaktvägarna så att vi ska kunna slussa allting rätt. Därför är det ju också viktigt 
med systemförvaltning. Just när det kommer upp sådana här frågor så har vi ju en 
förvaltningsorganisation som vet var vi ska skicka dom här ärendena. Finns det ingen 
förvaltningsorganisation så kan vi oftast inte hjälpa användarna.  
 

23. Vilka förbättringar kan göras? 
Svar: Att hitta roller, där har vi lite grann att göra ännu. Just nu den nya affären hos oss 
där gäller det ju att hitta dom här rollerna. Just det tror jag är matchen att få upp den här 
systemförvaltningen när systemet går. Nästan alla system ska omfattas av någon typ av 
systemförvaltning. Det tror jag är den stora förbättringen. Vad gäller System 2  så tror jag 
inte, jag upplever inte att det behövs någon stor förbättring. Lite bättre kontakt mellan 
Anders Wollmen och oss. Det kan ju var för våran del att vi borde vara mer delaktiga i 
System 2 - förvaltningen.  
 

24. Vem tycker du har det stora ansvaret för systemförvaltningen?  
Svar: Det är lite svårt, det är ju, LKAB är en så stor organisation. Det är ju enkelt att säga 
att det ska ligga på en IT-chef. Så enkelt är det inte. Det ligger kanske på en ännu högre 
nivå för respektive verksamhetsområde. Dom måste ju vara ägare till vissa system och 
det är ju där egentligen man måste ta initiativet till systemförvaltning. Att se att det finns 
en nytta med det. Det blir som galet om det kommer från IT-sidan hela tiden. Det måste 
finnas på verksamhetssidan och dom som äger systemet. Det är där det måste finnas.  
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Intervju med medlem i förvaltningsgruppen för System 2 
 

1. Beskriv kort din bakgrund (tidigare erfarenheter mm) 
Svar: Jag har jobbat i LKAB sedan -94. Jag har jobbat under jord. Sen började vi titta på 
ett nytt underhållssystem under -97-98. Så kom jag in i det projektet som representant för 
underhållet under jorden. Jag var med och införde underhållssystemet. I samband med 
omorganisationen -99 så kom jag hit upp då (FK-huset). Jag började arbeta med 
förvaltningen av underhållssystemet som kontaktperson på underhåll. Jag har gått 4-årigt 
tekniskt gymnasium. Jag har inte gått högskola/universitet. 
 

2. Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter inom företaget? 
Svar: Det är väl underhållssystemet, förvaltningen av den. Sen så är jag med i 
projektarbeten och i förvaltning av ett annat system, avbrottsstatistiksystemet.  
 

3. Vilken är din roll inom förvaltningsarbetet? 
Svar: Som kontaktperson mot underhållet, verksamheten. 
 

4. Vilka är användare av systemet? 
Svar: Huvudsakligen är det underhållspersonal. De sysslar med arbetsorderhantering, 
inköp, förråd mm. 
 

5. Vilket ansvarsområde har du som kontaktperson? 
Svar: Underhållsplaneringen, arbetsordermodulen, anläggningsregister. Man lägger upp 
nytt grunddata om det behövs. Kommer med förslag på förbättringar och slussar det 
vidare in i förvaltningsgruppen.  
 

6. På vilket sätt kan användare komma med förslag? 
Svar: Om det är någon förändring i systemet som de behöver eller om de bara ska 
utnyttja  arbetsordermodulen på ett nytt sätt. Antingen att hjälpa till rent organisatoriskt 
att de ska börja med systemet eller utbildning och liknade eller om det är någon 
systemförändring som behöver göras då. Det måste ju tas beslut om det i 
förvaltningsgruppen.  
 

7. Vad har du för tidigare erfarenheter av systemförvaltning? 
Svar: Ja, jag har väl inte någon större erfarenhet utan det är ju i samband med projekt. Då 
har vi ju gått från projektfas till förvaltningsfas. Då behövdes det en förvaltningsgrupp för 
systemförvaltning. En systemägare som tar emot systemet och en grupp som tar hand om 
det.  
 

8. Vad är systemförvaltning för dig? 
Svar: Det är en organisationsform för att klara driften av system och hålla dom 
tillgängliga. Ett stöd för verksamheten för att dom ska ha någon att vända sig till vid 
problem eller önskemål. Levande användning av systemet. 
 

9. Vad är syftet och målet med systemförvaltning? 
Svar: Det är att tillgodose att man kan använda systemet till det de ska användas till.  
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10. Vad finns det för fördelar med god systemförvaltning? 

Svar: Ja det finns då en klar ägare av systemet så att det finns någon som kan ta beslut. 
Det här genomför vi och det här genomför vi inte. Har man ingen 
systemförvaltningsmodell eller klar grupp så vet du inte vem du ska vända dig till. Det 
finns ingen egen budget heller. 
 

11. Vad finns det för fallgropar när det gäller förvaltning? 
Svar: Det behövs någon som äger ett system. Det kanske styrs för byråkratiskt, du får 
inte igenom några beslut, inga förändringar som man vill ha. 
 

12. Vilka kunskaper tycker du att det krävs för att kunna förvalta ett system på 
ett bra sätt? 

Svar: Bra kunskap i systemet, hur det är uppbyggt och vilka möjligheter det finns. Klara 
av att svara på om förändringar kan göras eller om de är onödiga. Kunna tala om ifall det 
inte går att genomföra vissa saker. Viktigt att ha kontakt med nyckelanvändare ute i 
verksamheten. Sen krävs det en budget också så att det finns pengar att avsätta när det 
behövs.  
 

13. Vilka aktiviteter arbetar du med när vi tänker på RAFS? 
Svar: Ja, rättning exempel om det saknas anläggningar och liknade, om det saknas 
användare som måste läggas in så rättning sysslar jag med. Anpassning skickar jag vidare 
till förvaltningsgruppen som får bedöma om det är något som kan genomföras. Om det är 
en bugg eller en förbättring. Jag hjälper till att skapa rapporter av olika slag. Vissa av 
underhållsparametrarna sanerar jag efter behov när de meddelar att det inte behövs 
längre.  
 

14. Vilka metoder används inom rafs, förekommer utvärdering? 
Svar: Ja, jag har inte utvärderat förutom då vi har jobbat i projekt. Där har vi varit ut och 
utvärderat användarna. Oftast kommer användarna till mig för att fråga.  
 

15. Hur mycket tid tycker du att du lägger ner på systemförvaltningsarbete? 
Svar: Ja, två-tre dagar per vecka i alla fall.  
 

16. Ser förvaltningen likadan ut för alla system? 
Svar: Ja, de flesta större system dom går efter en förvaltningsmodell. 
 

17. Vilken vikt har verksamheten kontra tekniken i förvaltningsarbetet? 
Svar: Det är verksamheten och deras behov som ska styra. Tekniken är antingen en 
möjlighet eller ett hinder för att verksamheten ska få det den vill ha. Det viktigaste är ju 
att verksamheten får sitt tillgodosett.  
 

18. Hur tycker du att arbetet med förvaltning styrs i LKAB? Av vem, var ligger 
ansvaret? 

Svar: Det övergripande det är styrgruppen eller systemägargruppen som har det. Sen vet 
jag inte om det finns något ? som säger hur vi ska använda förvaltningen. I projektet som 
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föregår ett systemförvaltningsarbete så är det den gruppen som ska utse en ägare och 
övrig grupp för systemet.  
 

19. Vilka ansvarsområden har de olika rollerna enligt dig? 
Svar: Kontaktperson är väl egentligen filtret mellan användarna och själva 
förvaltningsorganisationen. Systemansvaring är då ansvarig för, vad ska man säga, ja 
förvaltningen av systemet. Systemansvarig har hand om verksamhetsdelen medan 
teknikansvarig har mera mot driften. Ser till att systemet är tillgängligt. Driftteknikern är 
ansvarig för själva driften. Drifta systemet. Systemägaren är han som håller i pengarna. 
Vi har i princip en och samma teknikchef för alla system.  
 

20. Vilka aktiviteter (RAFS) ingår i vilken roll?  
Svar: Kontaktperson – R + bollar vidare A och F, har en viss del sanering, 
Systemansvarig har en hel del sanering + mycket personalfrågor, teknikansvarig – hålla 
db i trim. 
 

21. Vem ansvarar för samordning av möten, planering, dokumentation?  
Svar: Systemansvarige, han sitter med i förvaltningsgruppsmöten och även i 
ägargruppsmöten. Jag sitter med i förvaltningsgruppsmötena. Möten brukar vi ha 1 gång 
per kvartal, mellan 3-4 möten per år. Det är bara teknikansvarig som är med från 
tekniksidan men i System 2 går det bra för att vi har så pass hög tillgänglighet.  
 

22. Vilken roll har användarna i förvaltningsarbetet? På vilket sätt är de 
delaktiga? 

Svar: Som det är nu så är det genom mig egentligen. De ringer eller mailar mig. Oftast är 
det något som jag kan lösa själv och då kommer det aldrig upp på 
förvaltningsgruppsmötena. Det kan vara att de vill ha en 10itop-rapport. Jag har varit lite 
dålig på att registrera de små ärendena. 
 

23. Finns det rutiner för hur man ska ta hand om kraven från användarna? 
Svar: Vi följer LKAB:s förvaltningsmodell med de medföljande rutiner. Nä, om det är 
något som jag bedömer att jag inte kan fixa så skickar jag vidare till Gunnar.  
 

24. Rutinerna kring ett ärende, kan du beskriva det? 
Svar: Om det är en anpassning som kostar en halv miljon så måste man ju diskutera om 
det är värt det och det görs ju i förvaltningsgrupperna. Eftersom systemet har en 
begränsning i standardsystem så kan inte vilka anpassningar som helst göras.  
 

25. Vilka förbättringar tycker du kan göras med systemförvaltning i allmänhet? 
Svar: En förbättring skulle kunna vara en mer strikt kontakt ut mot användarna. Man går 
inte själv ut så mycket för att själv kontrollera. 
  

26. Har du någon uppfattning om vad användarna tycker om systemet? 
Svar: Dom som använder det dagligen är nog nöjda tror jag. Det är kanske de som går in 
en gång i veckan som upplever att det är krångligt. Systemet är tänkt för superanvändare 
som dagligen använder systemet.  
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Intervju med användare av System 2 
 

1. Beskriv kort din bakgrund (befattning, område, tidigare erfarenheter) 
Svar: Jag är standardiseringstekniker här på LKAB på förrådet och lägger in och tar bort 
artiklar från förrådet, sen hjälper jag till med redovisningar också. Jag har jobbat sen -71 
jag började under jord så jag har 20 år under jord som tekniker. Sen har jag varit på 
dataservice ett antal år, en fem år ungefär. Sen har jag då kommit hit. Så jag har drygt 30 
år i företaget. Sen har jag då förrådsdelen, även för Malmberget där vi då har ett annat 
system, Rubin där Gunnar också är ansvarig. Här har vi då System 2, det är lite bökigt så 
att säga när man ligger i två olika system. Det är väl på gång nåt gemensamt? Ja vi 
hoppas ju det.  
 

2. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter inom företaget? 
Svar: Förrådsdelen så att säga. Tar bort, lägger in nya varor. Gör du annat? Ja sen är det 
ju lite grann kolla priser, prata med användare. Vad kan det röra sig om? Om det blir 
förändringar och så. I själva System 2  håller jag mest till med förrådsdelen. 
 

3. Visa praktiskt hur du använder systemet. 
Svar: För det mesta ligger jag ju i förrådsdelen, där har vi ju då artiklarna som ligger på 
olika ställen med olika artikelnummer som vi skapar i olika grupper. Vem är det som 
gör det? Det gör jag. Jag söker lediga platser och sätter dom på rätta ställen och det gör 
jag ju här i Kiruna och då kollar jag samtidigt finns den här varan i Malmberget och då 
använder jag samma nuffra om den råkar finnas och vice versa. Finns den inte tar jag ett 
nytt nummer nånstans och sätter då en grupp eller maskingrupp. Är det från flera olika 
databaser ni måste hämta..? Nej det ligger här inne, i System 2 …MUMMEL! 
Demonstration……….(Svårt att skriva ner eftersom han även visar praktiskt. LYSSNA 
PÅ BANDET OM NI BEHÖVER INFORMATIONEN) 
 

4. På vilket sätt tillämpar du oftast systemet? 
 
5. Hur upplever du gränssnittet? 

Svar: Ja det är klart det här har ju det olyckliga att när vi gick igång och sålde allt och 
utvecklingen tänkte vi att vi fortsätter ju att utveckla det, nästa etapp och nästa etapp, 
tyvärr var det ju så att då tog pengarna slut och då ville dom inte gå vidare MUMMEL Så 
på det viset är det väl lite olyckligt, vi har inte fått utveckla det vidare utan vi har ju fått 
köra med det som det har varit. Så på det viset är det väl lite synd, vi har inte fått utveckla 
det vidare, men men… 
 

6. Fördelar/nackdelar med gränssnittet? 
Svar: Windowsbaserat det är ju det att du har många bilder, lite information på varje 
bild, det är ju en liten nackdel, det kan ju va svårt att hitta alla gånger om du inte är en … 
en sällananvändare har lite svårt. I Rubin va ju det att där hade du ju i princip allt på en 
eller två bilder, bilderna hade mycket information. Så på det viset när man kom över till 
Windows så kände man ju att ah det var ju bra klumpigt det här. System 2  har vä l en 
nackdel, du bygger bild på bild så du kan ju som inte, går du till nästa bild här då bygger 
han vidare här va, då ligger det på tre bilder va så jag kan inte gå och göra nåt i den här 
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bilden då ligger jag fel så ska jag då gå, komma till då måste jag gå tillbaks hela vägen så 
att säga annars ligger jag fel i bilder. Det är klart att jag kan hoppa men då måste jag veta 
vad bilden heter. Så det är väl en liten nackdel, att den bygger på så att säga. Så ibland 
har man uppe 10-15 bilder. Man kan ju gena på många ställen så att säga, att man 
kommer in här så kan man använda höger och vänster musknapp här om man kör mycket. 
Här kan man ju då söka vidare, här kan man se vad betyder det här och många bilder och 
sen kan man ju gå vidare kanske ännu längre bort. Så på det viset är det väl lite så där 
va…klättrar upp. Det är klart att ju mer man kör desto mer hittar man genvägar inne i 
bilden. Alla system är ju uppbyggda på det här viset, så det här får vi ju leva med även 
om vi får ett nytt system så är det ju Windowsbaserat. Så det blir på samma sätt? Det är 
på samma sätt ja. Jag tänker första, när man kommer in i systemet, nu har ju du 
direktkopplat till förrådet, men just att hitta vars du ska just för dom här 
användarna som inte är så vana, du sa nånting om att det kan vara lite svårt. Det 
kan vara lite svårt ibland för ofta kommer ju alla in i den här, ibland har dom, dom flesta 
kanske kommer in i en basmeny här där dom ligger, där dom har dom viktigaste grejerna, 
men sen har vi ju då själva anläggningarna och vi har arbetsordrar med underhåll, lite 
data om personer kan du söka, konton. Sen har du då inköp där du kan hitta leverantörer, 
göra beställningar, anmodningar, godsmottagning som vi har här på förrådet. Och sen har 
vi då faktureringen som vi har då en automatisk fakturering som vi då använder och sen 
har vi då förrådet. Det är ju dom stora grupperna här då som finns i systemet. Ja då har du 
då vissa menyer här som du kan välja sen har du då en komma in på menyerna, det är ju 
väldigt lite man använder, man använder ju vissa grejer, vissa använder vi ju inte. Så det 
är klart att ibland kan det ju vara lite missvisande så att säga. T.ex. materialklasser i 
System 2, det heter varugrupper i Rubin. OTYDLIG BESKRIVNING. Det är lite lurigt 
för den som inte använder det så mycket. Sen är det ju så också att söka i förrådet kan 
vara lite klurigt. En del kallar grejen så, ibland vill man söka med för stort ord, då är det 
ju stavningen som kan vara lite…Vi har ju fördel här i System 2  att vi kan söka med 
procent, i rubin där ska du söka exakt. Därför hade vi lite problem….på det viset kan det 
vara lite svårt att söka och även då användarna ute som jobbar på ett visst ställe kallar 
dom kanske vissa grejer. Det är inte så lätt att hitta alla gånger. Det är svårt att samo rdna 
benämningarna på olika varor så att även leverantörerna förstår. Sen måste vi nu försöka 
samköra så vi får ihop Kiruna och Malmberget om vi får ett nytt system. Sen har vi ju 
inköp där har du ju då förrådsinköpare som bara köper in förrådsvaror två stycken, sen 
har vi ju då inköpare på arbetsplatserna. Sen har vi faktura, ett särskilt system för 
redovisningen där vi kör in fakturorna. Samtidigt som dom går in där går dom över till 
oss på System 2  och kollar, finns det här beställningsnummret, kollat att beloppen 
stämmer, är det inlevererat? Stämmer procenten och det är inlevererat då tar han den där 
summan och fördelar ut den och då går den tillbaks för betalning, men fastnar det ja då 
stannar det och då skickas det ut och när det kommer tillbaks går man in manuellt. Det 
var en grej som vi inte riktigt visste hur vi skulle hantera då när vi startade systemet, att 
vi på förrådet vi vill ju att det ska skilja 0 % men det fick vi inte. 
 

7. För du funktionsmässigt ut det du vill av systemet i ditt arbete? Vad får du 
ut? 

Svar: Ja i stort sett rapporttiteln har vi väl, dom som finns i System 2  är väl inte alla 
gånger dom bästa men då har vi ju då Micke Blom som skapar ecxellistor åt oss som på 
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det, ja så här skulle vi vilja ha säger vi och det här vill vi ha ut, vi vill söka på den här 
ecxellistan och ofta har vi fått det vi har velat. Det finns ingen funktion i systemet som 
skulle kunna göra dom listorna åt er? Nej inte nya listor. Det är färdiga listor som är 
skapade och dom listorna är ju skapade då när vi gick ihop med systemet. Det är klart att 
vi hade ju kunnat gått den vägen men….Dom som finns använder vi ju men då kanske 
det finns rapporter som vi skulle ha haft lite andra rapporter, lite mer spaceade för våran 
del. Är det ett utplock av det som finns, den datamängd som finns? Ja och det som 
finns kanske har allt? Ja då när vi ville ha dom här, när vi gick igång så fick vi ju titta 
på vilka rapporter vi ville ha. Ja och nu har ni andra behov. Ja så har vi andra behov 
eller kompletterande rapporter så att säga för våran del. Vi såg då när vi hade kört att ojdå 
den där rapporten har vi missat, den skulle vi ju behöva för att kunna Men om systemet 
inte hade stannat utan gått att utveckla hade man då lagt in det som en…. Nackdelen 
med dom här rapporterna som skapas här det är ju att dom blir på pappret. Det är väl det 
som är nackdelen. SVÅRT ATT HÖRA VAD HAN SÄGER… Det finns ju en liten 
rapport som du kan ta ut en fil och klicka till en leverantör och få tillbaks den och så köra 
in den. Det är väl lite om förråd, inköp och kalkylering. 
 

8. Fördelar/nackdelar med funktionerna? 
 
9. Förslag på förändringar, funktioner och gränssnitt. 

Svar: Dom flesta har ju om man skulle kunna skapa en rapport själv. Det gäller ju bara 
att hitta, veta vad som finns. Sen har vi utvecklat lite grann, vi har försökt få 
streckkortsläsare, satt ihop för att göra inventeringar Fungerar det då? Ja han har börjat 
köra med inventering nu lite grann med den, etikettsskrivare, så det verkar komma mer 
och mer 
 

10. Har du upptäckt fel i systemet någon gång? Rapporterade du felet till 
någon? 

Svar: Ja det har jag väl hittat nån gång då och då. Det är ju Gunnar som tar emot, det är 
ju ofta till mig dom kommer i och med att jag har varit med och dragit igång förrådsbiten 
och inköp och fakturering. Jag får ofta utifrån att dom ringer till mig och även då här 
runtomkring. Då får jag kolla och då får jag försöka hitta och så går jag vidare till Gunnar 
och ofta går man då in och testar lite i systemet, vi har ju en testdel också, man kan testa 
och leka där lite grann. Kan du ta hand om en del grejer själv eller går du just när 
dom kommer till dig eller skickar du alltid vidare till Gunnar ?  Jag försöker ju alltid 
titta först vad det är, om jag ser vad det är för nånting. Ibland har dom tagit bort nå texter 
då fixar jag det i ordning själv, så mycket har jag lärt mig. Man går in och kollar 
faktureringen på samma sätt, ibland får vi inte iväg dom, ibland är det då ett konto kanske 
som har, ja inte är giltigt längre. Dom fel som jag åtgärdar, dom går aldrig vidare, det är 
ju inget systemfel. Blir det systemfel då går vi via Gunnar. Då diskuterar vi om vi kan 
lösa det. Det blir som en slags support? Jajamän På nåt sätt kan man ju säga att du 
är delaktig i förvaltningsarbetet i systemet just för att du går in och gör små 
rättningar själv. Så tror jag att man gör som användare, alltså som duktig 
användare eller som ansvarig användare eftersom du är som en slags kontaktperson 
eller nyckelperson. Visst utsåg ni det? Jag är kontaktperson för förråd, inköp och 
fakturering.  
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11) Har du haft behov av support av systemet? 
 
12) Beskriv tillvägagångssättet om du har problem med systemet ex 

felaktigheter, behov av stöd?, vem kontaktar du? Vilka rutiner finns, anser 
du att detta följs dessa rutiner? 

 
13) Hur går du tillväga när du har förslag på förbättringar av systemet? Känner 

du till hur ärendet går vidare? Om det ska ske förändringar i systemet vem 
tycker du har det yttersta ansvaret?  

Svar: Om det nya? Nya grejer eller gamla ? Ja det är ju genom Gunnar det slussas allting. 
Nya användare och så där det går ju till datahjälpen, oftast går det den vägen Gunnar och 
jag har ju jobbat ihop här på dataservice bl.a. Det gäller ju att ha kontakter. Ibland är det 
ju fel på nån rapport, det hände nåt här efter jul, och vi höll på å dribbla, det fixade 
Gunnar så att säga själv. Vi fick gå in och ändra och testa, nu ser den bra ut igen. Så 
skicka jag ner den till datahjälpen och så tryckte dom ut den. På det viset fungerar det 
väldigt bra. 
  

14) Vem tycker du har ansvaret när förändringar ska genomföras i systeme t? 
 
15) Vad känner du till om systemförvaltningsarbete inom företaget? Mål? 

Organisation? 
Svar: Lite grann känner man väl till i och med att man har jobbat på dataservice förut. 
Sen är jag ju med i den här System 2 -gruppen som Gunnar har MUMMEL Jag är med 
där från förrådets sida. Där får man information om budget, om vi har ute några 
förändringar …. 
 

16) Anser du att du som användare får möjlighet, i den befintliga 
organisationen, att föra fram dina synpunkter och önskemål vad gäller 
systemet? Förslag på förbättring…. 

Svar: Ja. Visst kan man ha önskemål men i dagens läge är det svårt med stora 
förändringar. Dom beaktas ändå? Ja det gör dom. Jag tänkte på dom, nu är ju du en 
duktig användare, dom här andra som kommer till dig, tror du att dom känner så 
också? Jag hoppas det, att dom har en känsla av att dom har stöd. Alla gånger får dom 
väl inte allt. På fakturadelen skulle vi behöva lite mer, men det var ju ingen som visste 
riktigt hur det var. Det är det som är synd. Vi hoppas ju att vi får nånting i framtiden. Vi 
har ju varit med sen -88 och utvecklat våra underhållssystem LITE MUMMEL Ofta är 
det väl så att man har skapat en anpassning Upplever du att dom kommer ut och 
frågar användarna från gruppen, nu är du ju inte med i gruppen själv, att man kör 
den vägen också. Det är mest användarna som går den vägen. Vi är lite fundersamma 
om användaren gör det, tar tag i det Dom sitter väl och knyter näven Ansvaret tycker 
du att det ligger hos dom, har man nåt och klaga över så får man ta upp det eller 
tycker du att det är ansvar från gruppen Ja man måste väl nästan ta upp det annars får 
man inte reda på det, man måste ju få reda på att det är fel…… 
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Intervju med användare av System 2 
 

1. Beskriv kort din bakgrund (befattning, område, tidigare erfarenheter) 
Svar: Jag jobbar ju på en avdelning som heter SUS – serviceunderhåll och mina 
uppgifter är att hitta entreprenörer till alla olika enheter malmbehandlingsverk och under 
jord, underhållssidan och samordnar dom här entreprenörstjänsterna. Via 
arbetsordersystemet så får jag in arbetsordrar och så köper jag in entreprenörer. Vad har 
du för tidigare erfarenheter? Jag har jobbat i kulsinterverk och i gruva bl.a. Jag började 
-72 och har haft olika befattningar inom LKAB. 
 

2. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter inom företaget? 
Svar: Ja det är ju inköp av entreprenör.  
 

3. Visa praktiskt hur du använder systemet. 
Svar: Ja då är det ju nån av grabbarna som går in, nån ute från verksamheten, då får jag 
ett arbetsordernummer, sen går jag in och tittar om den är rätt ifylld arbetsordern och sen 
gör jag ett inköp. Försöker leta reda på en lämplig entreprenör. Är det några krångliga 
vägar? Nej jag har ju lärt mig systemet så det är inte krångligt. Om man använder det 
mycket….. 
 

4. På vilket sätt tillämpar du oftast systemet? 
Svar: Ja jag går ju in på arbetsorder och ser till att den är rätt ifylld och från 
arbetsordersystemet går jag till inköpssystemet och beställer entreprenörer.  
 

5. Hur upplever du gränssnittet? 
Svar: Nej jag tycker att det fungerar bra att gå in den vägen och i arbetsordern har man ju 
redan grundtexten, förbeställningen. Har du utbildning på det? Innan du började 
använda det? Ja jag hade väl en tvådagars utbildning men jag jobbar tillsammans med 
en kille som heter Bertil Fredriksson och han är utbildad också inom System 2. Man 
måste lära sig att fråga. Det funkar ju klumpigt på det sättet att det är svårt att hitta 
saker som man sällan använder, det är svårt att hitta genvägar om man inte har använt 
det. Är det som om man inte hittar var man ska klicka riktigt? Strukturen är inte 
riktigt tydlig där? Ja  
 

6. Fördelar/Nackdelar med gränssnittet?  
Svar: Ja det är väl arbetsordersystemet och att göra inköp, det tycker jag är lätt. 
 

7. Får du funktionsmässigt ut det du vill av systemet i ditt arbete? Vad får du 
ut? 

Svar: Ja det är ju uppföljningen som inte är riktigt bra. Det är inte lätt att hitta den vägen. 
Det kanske också är så att man inte fyller i på rätt sätt från början och då är det ju svårt att 
hitta. På vilket sätt är det här med uppföljningen, jag förstår inte riktigt…. Ja t.ex. 
timmar på entreprenörer, statistik på det, det är ju svårt. Vi har ett eget system för det vid 
sidan om System 2 Så det skulle vara ------- funktion, att få in det i System 2. Så det 
är ju som förslag på förändringar av funktion. Sen har vi ju en sak till, om vi har en 
stor beställning över t.ex. 100 000 kronor då måste vi göra en anmodan. Då går det till 
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min chef och han måste då attestera anmodan. Det kan vara en halv miljon eller nästan 1 
miljon i pengar och då går den genom flera chefer och då fastnar den på vägen. Sen har vi 
en massa beställningar som fastnar på vägen och cheferna vet ingenting. Är det för att 
det är så lång kedja? Ja jag vet inte om det är det att dom inte får en signal om att dom 
har en anmodan inne som dom måste klicka fram. Det kanske saknas nånting? Har det 
fungerat tidigare? Det har fungerat dåligt hela tiden. Jag har jobbat med det här 
systemet, ja till hösten blir det fyra år och man har alltid fått påminna dom om att nu är 
det anmodan på gång. Men alla andra beställningar då? Som går till inköp? Ja det 
fungerar perfekt, det är inga problem nångång. 
 

8. Fördelar/Nackdelar med funktionerna? 
 
9. Förslag på förändringar, funktioner och gränssnitt 

 
10. Har du upptäckt fel i systemet någon gång? Rapporterade du felet till 

någon? 
Svar: Jo nog har det funnits nånting men då har jag ju Fredriksson som jag jobbar med 
och då säger jag bara åt honom och då kan han fixa det. Det är inte så att man 
rapporterar det vidare? Jo han gör nog det, rapporterar till Lakso säkert. Och sen har vi 
en kille som heter Mikael Blom som jobbar mycket med System 2  och jag har bra 
kontakt med honom, om jag hittat nåt fel kan jag be honom om hjälp. 
 

11. Har du haft behov av support av systemet? 
Svar: Nej jag har ju Fredriksson. 
 

12. Beskriv tillvägagångssättet om du har problem med systemet ex 
felaktigheter, behov av stöd? Vem kontaktar du? Vilka rutiner finns, anser 
du att dessa rutiner följs? 

Svar: (Ett konstaterande + fråga från den som intervjuar)Ja sen har du ju som 
beskrivit tillvägagångssättet om det är problem och så. Det finns ju ett 
felrapporteringssystem i System 2, tror jag, har du använt dig av det? Nej det har jag 
aldrig gjort, jag tror inte det finns nåt. Sen har vi ju datahjälpen som vi kan ringa till. Ni 
försöker lösa det här själv? Det är ju endast när vi inte får igång nätverket på 
morgonen, vi börjar ju tidigt, och datahjälpen kommer ju ut vid sjutiden, vi är ju här före 
sex. Tidigt på morgonen då det är som lugnast då vill man ju göra bort sånt här jobb och 
då får vi inte igång systemet. Det är också en nackdel. Hur gör du då? 
Tillvägagångssättet? Det är bara sitta här och vara förbannad tills dom kommer. Ringer 
du dom då? Jo visst gör jag det men det hjälper ju inte för dom kommer ju inte förrän 
sju. 
 

13. Hur går du tillväga när du har förslag på förbättringar av systemet? Känner 
du till hur ärendet går vidare? Vem kontaktar du då?  

Svar: Ja det är väl Bertil eller Mikael Blom. Känner du till hur det sen går vidare? 
Som jag förstår så måste gå till ägaren.  
 

14. Vem tycker du har ansvaret när förändringar ska genomföras i systemet? 
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Svar: Ja det är väl systemägaren. Nån måste ju berätta åt dom att det måste göras nåt. 
Syns det att det händer nåt, om ni har ett klagomål eller en förändring, att du har 
nåt att komma med, att du ser att det händer nåt som det här med anmodan. Jo nog 
tycker jag att det händer nåt. 
 

15. Vad känner du till om systemförvaltningsarbete inom företaget? Mål? 
Organisation? 

Svar: Ingenting! 
 

16. Anser du att du som användare får möjlighet, i den befintliga 
organisationen, att föra fram dina synpunkter och önskemål vad gäller 
systemet? Förslag på förbättring… 

Svar: Jajamän!  
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Kompletteringsfrågor från medlem av förvaltningsgruppen – 
System 2 
 
1. På vilket sätt fick användarna vara delaktiga i projektarbetet vid 

framtagandet av systemet?  
Svar:  Användarna fick göra en kravspec. innan projektet började samt  
utvalda personer från olika områden ingick i projektgruppen. 
 
2. Vilken roll hade användarna?  
Svar:  Se ovan.  
 
3. Fanns det möjlighet för användarna att föra fram eventuella önskemål? På 

vilket sätt? 
Svar:  Se ovan.  
 
4. Anser du nu i efterhand att användarna beaktades tillräckligt mycket?  
Svar:  Ja, en förstudie gjordes också innan projektet startades. 
 
5. Om användarna inte får komma till tals, vilka konsekvenser tror du det kan 

det bli i användningen av systemet?  
Svar:  Det blir motstånd till att använda systemet. 
 
6. Vilka konsekvenser kan det bli om användarnas önskemål dominerar vid 

införandet av ett system?  
Svar:  Kan bli för mycket anpassningar, vilket innebär högre kostnader för support 
och underhåll av systemet.  
 
7. Anser du att systemet uppfyller sitt syfte för användarna?  
Svar: Ja. 
 
8. Vilka förbättringar kan göras?  
Svar:  P.g.a att leverantören inte utför större anpassningar så måste verksamheten 
kanske ändra arbetssätt. Man kan försöka göra systemet så användarvänligt som det 
går med dom små medel som finns. 

 
 
 

 
 


