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Sammanfattning 
Vi har undersökt vad två olika företag gör, enligt dess IT-chefer, för att styra 
och säkerställa att de kan förvalta och utveckla befintliga informationssystem 
över tiden. Undersökningen genomfördes som en fallstudie utifrån intervjuer 
med IT-cheferna vid dessa två företag. Resultatet visar att informationssystem 
och dess förvaltning ses som en naturlig del i företagets kärnverksamhet, 
eftersom IT-chefen placerats i företagets ledning. De undersökta 
organisationerna strävar efter en IRM baserad systemarkitektur för att hålla 
nere kostnaderna och samt att hålla informationen aktuell och samlad på ett 
ställe. Den snabba tekniska utvecklingen i kombination med stora kostnader 
vid investeringar i nya system har gjort att resurserna i huvudsak satsas på att 
underhålla och utveckla befintliga informationssystem.  
 
 



 
 

  

Abstract 
We have looked into what two different companies do, according to the IT-
managers, to manage and secure that they over time can administer and de-
velop the current information systems. The case study was carried out by in-
terviewing the IT-managers at the two companies. The result shows that the 
information system and its administration are seen as given parts of the com-
pany, since the IT-manager is placed in the company board. The examined 
organizations strive to build IRM based architecture to minimize the costs and 
to keep the information current and collected at one place. Due to the fast 
technological development in combination with large costs of investments in 
new systems the resources have mainly been invested in maintenance and de-
velopment of current information systems.  
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1. Inledning 
I detta kapitel avhandlas bakgrund, problemdiskussion, forskningsfråga, syfte, 
avgränsningar samt dispositionen för arbetet. 

1.1 Bakgrund 
De ökade behoven av komplexare system (exempelvis beslutsstödjande 
system, expertsystem etc.) som är integrerade med standardsystem innebär 
också ökade krav på hur IT-stödet bör styras och förvaltas. IT-stödet måste 
vara anpassat till verksamhetens krav så att det utgör den affärs- och 
verksamhetsnytta som är avsikten beroende på vilka mål som organisationen 
satt upp (Nordström & Welander 2002). 
 
För att vinna nytta av alla dessa system bör en organisation, enligt Brandt 
(2000), ha genomtänkta strategier och fungerande förvaltning med allt vad det 
innebär. Användarna måste kunna hantera och acceptera systemens fördelar 
och nackdelar. Ett vedertaget begrepp för detta är användaracceptans 
(Allwood, 1998). Om systemen inte förvaltas på ett adekvat sätt som 
harmoniserar med verksamheten torde det skapa merkostnader och 
produktivitetsminskningar (Nordström & Welander 2002; Andersen 1994).  
 
Den verklighet som företag och organisationer lever i innebär ständiga krav på 
anpassning och förbättringar, som i sin tur medför att informationssystemen 
måste inordnas i denna anpassning. Det innebär att systemen måste förbättras, 
förändras eller bytas ut allt eftersom vilket är ett arbete som utgår från det 
förvaltningsmässiga perspektivet i en organisation enligt Nordström & 
Welander (2002). Den tekniska utvecklingen i kombination med en dynamisk 
omvärld ställer således stora krav på hur systemförvaltningsarbetet styrs och 
genomförs så att informationssystem inte riskerar att gå en allt för snabb 
avveckling till mötes. Det kan också vara så att i en dynamisk omvärld är det 
svårt att undvika att flertalet informationssystem avvecklas efter kort tid 
beroende på faktorer som inte styrs av ledningen, systemutvecklare eller 
systemförvaltare (Turban, 2001; Pressman, 2000). 

1.2 Problembeskrivning 
Ett övergripande problem som finns idag är att informationssystem inklusive 
beslutsstödjande system, expertsystem etc. har en relativt kort livstid. 67 % av 
expertsystemen (enligt Lennart Olsson på systemutvecklingsföretaget Song 
Networks i Luleå gäller det generellt informationssystem och är således inte 
unikt för intelligenta system, beslutsstödjande system etc.) överlever inte de 
första fem åren. Det finns flera anledningar till detta varav exempelvis Turban 
(2001) anser att en av de viktigaste faktorerna har organisatoriska eller 
ledningsmässiga orsaker. Turban (2001) tar även upp fler troliga orsaker som 
exempelvis brist på systemacceptans hos användarna, svårigheter att behålla 
systemutvecklare samt problem i övergången mellan utveckling och underhåll 
av systemen. 
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Ett nyckelområde som delvis är underskattat av såväl företagsledningar som 
IT-människor i allmänhet är systemförvaltning. Systemförvaltningsarbetet är 
av komplex natur och enligt Brandt (2000) är det är i denna fas av livscykeln 
som informationssystem har sin längsta tid. Enligt Nordström & Welander 
(2002) betraktas förvaltning ofta som ett problem som brukar beskrivas som 
kostsamt, har låg status, trist benämning och oklara roller. De anser dock att 
förvaltningsproblemet, i den mån det är ett problem, ska betraktas som ett 
styrproblem. Affärsnyttan av de investeringar som är gjorda i organisationers 
informationssystem och då specifikt de som är av beslutsstödjande karaktär 
riskerar att minska. Den kan också helt gå förlorad om inte det finns ett 
effektivt systemförvaltningsarbete som stödjer organisationens system-
förvaltning (Nordström & Welander 2002). 
 
Brandt (2000) och Nordström & Welander (2002) lyfter fram just 
systemförvaltningen som det problemområde där det finns mycket komplexa 
delar att hantera för en organisation. I systemförvaltningsarbetet ligger 
ansvaret för att de system som finns i organisationen nyttjas på bästa tänkbara 
sätt och ger den affärsnytta som efterfrågas. Ett speciellt problemområde inom 
systemförvaltningen är förvaltningsstyrning. Det är därför av stort intresse att 
studera hur och på vilket sätt förvaltningsstyrningen genomförs samt huruvida 
det finns strategier för denna styrning. Strategier som i sin tur utgår från 
verksamhetens mål och riktlinjer. Det kan också vara så att det kan finnas 
anledning att se över organisationens IS/IT-strategi, systemförvaltningsstrategi 
samt hur styrningen av systemförvaltningsarbetet bör vara. Både Brandt och 
Nordström & Welander menar att de flesta förvaltningsproblemen beror på det 
sätt som förvaltningen styrs. 

1.3 Forskningsfråga 
Vad gör organisationerna, enligt dess IT-chefer, för att styra och säkerställa att 
de kan förvalta och utveckla befintliga informationssystem över tiden? 

1.4 Syfte 
Syftet med arbetet är tredelat: 
 
Inledningsvis avser vi studera och beskriva hur IT-cheferna styr och leder 
systemförvaltningen vid respektive organisation. Därefter skall detta jämföras 
med teorier som vi bedömer relevanta för systemförvaltning och dess styrning. 
Slutligen är målet att hitta orsaker till eventuella skillnader mellan vad IT-
cheferna gör och de teorier som ligger till grund för arbetet. 
 
I den mån vi finner det relevant avser vi ge förslag till åtgärder som vi 
bedömer torde förbättra styrningen av systemförvaltningsarbetet.  

1.5 Avgränsningar 
Vår bedömning är att syftet med forskningsfrågan torde kunna uppnås genom 
att avgränsa studien till att enbart omfatta organisationernas IT-chefer och 
deras perspektiv. IT-chefen har en nyckelroll därför att denne sitter med i den 
operativa ledningen och är således delaktig i beslut som avser vilken system-
förvaltningsstrategi organisationen ska ha samt hur systemförvaltningen ska 
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styras. Ekonomi- och organisationsfrågor kommer bara att diskuteras utifrån 
IT-chefens perspektiv därför att vi endast avser belysa den problematik som 
IT-cheferna ställs inför. 
 
I systemförvaltningsbegreppet har vi valt att endast studera hur styrningen av 
systemförvaltningen sker med motivet att det administrativa och verkställande 
systemförvaltningsarbetet är ett resultat av hur systemförvaltningsarbetet styrs.  

1.6 Disposition 
Inledningsvis följer ett teoriavsnitt. Därefter beskrivs den metod som vi valt att 
arbeta med. Sedan följer ett avsnitt där vi redovisar vår genomförda empiri. 
Slutligen analyseras genomförd empiri där vi kopplar empirin mot teorin. 
Avslutningsvis diskuterar vi de slutsatser som vi kunnat göra från analysen. 
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2. Teori 
I detta kapitel tar vi upp teorier kring informationssystem, strategier, 
systemstrukturering samt systemförvaltning. Grundläggande teorier kring 
informationssystem presenteras för att ge läsaren en introduktion till vad ett 
informationssystem är för något, men också därför att forskningsfrågan 
handlar om förvaltning av informationssystem. Systemförvaltning bygger på 
någon form av strategi, vilket är anledningen till att vi valt ta med strategier i 
teoriavsnittet. Systemstruktureringen påverkar systemförvaltningen och är 
därför också intressant att ta med i detta avsnitt. Slutligen har vi valt att teorier 
om systemförvaltning, då detta är huvudområdet för vår forskningsfråga. 

2.1 Organisation och IT-management 
Vad är IT-management? Magoulas & Pessi (1998) använder sig av detta 
begrepp, vilket enligt dem innebär: 
 
”Konsten att, genom design och användning av IS/IT1, förbättra 
informationsmiljön” 
 
Vidare säger Magoulas & Pessi att IT-management handlar om problem-
formuleringar avseende utveckling av nya system, förvaltning av befintliga 
system samt på lång sikt tillgodogöra sig och vidareutveckla de möjligheter 
som informationsteknologin erbjuder. Inom IT-management ingår enligt 
Magoulas & Pessi även frågor rörande IT-organisation, ansvar och 
befogenheter. 
 
Vi uppfattar detta som att IT-management handlar om att leda utvecklingen 
och förvaltningen av organisationens informationssystem. I detta ingår även 
delegering av ansvar och befogenheter, samt att få personalen delaktig i detta. 
 
Magoulas & Pessi (1998) har genomfört en undersökning vid nio svenska 
organisationer, där de bl.a. tittat på vilka krav som ställs på systemutveckling 
och systemförvaltning. Bland de krav som framkom nämndes: 
 
Ø Minska ledtider 
Ø Minska kostnader och öka effektiviteten 
Ø Möjlighet att kunna byta ut tekniken 
Ø Skapa enhetlig teknisk miljö 

 
Vid Magoulas & Pessis undersökning framkom det att tiden för utveckling och 
införande av system är för lång, dvs. att såväl systemutvecklingen som själva 
införandet av systemet tog för lång tid. Hur ska organisationer göra för att 
minska ledtiderna? Av den genomförda undersökningen kom Magoulas & 
Pessi fram till att det fanns hos de undersökta organisationerna olika idéer för 
att minska ledtiderna. Ett sätt skulle vara att separera applikationerna från 
datan, vilket skulle ge en annan struktur för uppbyggnaden av systemen, vilket 
förväntades bli mer parallell än sekventiell som den är idag. En mer parallell 
struktur förväntades minska ledtiderna vid systemutveckling. Andra förslag 
                                                
1 Se Bilaga 1 
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som framkom var att använda sig av mindre system, men även en större 
omfattning av frikoppling mellan systemen. 
 
Enligt Magoulas & Pessis undersökning framkom det att kostnaderna för 
systemutveckling och systemförvaltning anses vara för höga idag, vilket gjort 
att flera av de undersökta organisationerna har krav på sig att minska 
kostnaderna. Bland de åtgärder som framkom i undersökningen för att minska 
kostnaderna nämndes att öka livslängden på informationssystemen. 
Anledningen till detta är enligt Magoulas & Pessi att det tar lång tid att 
utveckla nya system samt att de även kostar en hel del pengar i utveckling. 
Genom att förlänga livslängden på befintliga system skulle därigenom 
kostnaderna minska. Ett annat av de företag som ingick i Magoulas & Pessis 
undersökning upplevde att förvaltningskostnaderna steg för mycket och 
företagets lösning var en högre grad av centralisering, vilket skulle kunna ge 
en effektivare systemförvaltning med minskade kostnader. 
 
Tekniken och systemen går inte hand i hand enligt Magoulas & Pessi. Det 
framkom vid deras undersökning av organisationerna att tekniken ofta har en 
betydligt kortare livslängd än systemen ifråga. Om tekniken har en livslängd 
på 3 till 4 år och vissa system måste hålla i 15 år skapar detta problem. Det 
måste vara möjligt att byta ut tekniken under systemets livslängd, vilket lett till 
att vissa organisationer har eller ska börja separera tekniken från systemen. 
Tekniken avseende exempelvis hårdvara sjunker, samtidigt som livslängden är 
relativt kort, vilket är ett argument för att separera tekniken från systemen. 
 
Det finns även problem med olika datormärken och modeller i Magoulas & 
Pessis undersökta organisationer. Med många olika märken och modeller 
uppstår problem eller svårigheter att få dessa att fungera ihop. Strävan är 
därför att satsa på mer enhetliga system, med samma operativsystem, allt för 
att få en enhetlig miljö, men också för att underlätta möjligheterna att separera 
systemen från tekniken. 

2.2 Strategier 
Vad är strategi för något? Enligt Brandt (2000, sida 23) är dess ursprungliga 
betydelse ”konsten att föra krig i stort”. Brandt fortsätter med en mer modern 
definition som han definierar på följande sätt: 
 
”Alla de åtgärder som vidtas av ledningen för att säkerställa målen eller 
verksamhetens syfte” 
 
Johnson och Scholes (2002, sida 10) har sin definition på strategi, vilken är 
följande: 
 
”Strategi är riktningen och omfattningen av en organisation på lång sikt, 
vilket uppnår fördelar för organisationen genom dess fördelning av resurser 
inom en föränderlig omgivning och för att uppnå intressenternas 
förväntningar” (egen översättning och tolkning)) 
 
Johnson och Scholes definition på strategi är mer detaljerad än den som 
Brandt har. Ingen av de två definitionerna säger emot varandra varför detta 
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enligt vår personliga tolkning torde innebära att strategi handlar om att verka i 
en dynamisk värld, där mål, syften och intressenters förväntningar uppnås. 
 
I samband med strategi brukar man dela in den i olika strategiska nivåer. G. 
Roos, von Krogh och J. Roos (1998) tar upp tre grundläggande hierarkiska 
nivåer. Dessa benämns överordnad strategi, affärsstrategi samt funktionell 
strategi. 
 
Även Johnson och Scholes (2002) talar om tre olika nivåer inom strategin. De 
har dock valt andra namn på dessa nivåer, vilka är företagsstrategi, 
affärsenhetsstrategi och operationell strategi.  

2.2.1 Överordnad strategi och Företagsstrategi 
Denna överordnade strategin brukar enligt Roos et.al. (1998) ofta vara 
benämningen på den översta nivån. Här tas frågor upp som rör exempelvis hur 
organisationens olika enheter ska drivas, vision, struktur och olika funktioner. 
På denna nivå bör beslut fattas av det Roos kallar toppledningen (som enligt 
vår tolkning är företagsledningen). Beslut som fattas på denna nivå rör, enligt 
Roos et.al. hela organisationen. 
 
Den översta nivån benämner Johnson och Scholes (2002) företagsstrategi, 
vilket enligt dem innebär det övergripande syftet och omfattningen av en 
organisation och hur värden kommer att utökas till de olika delarna eller 
affärsenheterna inom organisationen. Det handlar exempelvis om hur 
resurserna ska fördelas inom olika delar av organisationen. 
 
När vi jämför de båda författarnas beskrivning av den översta nivån ser vi att 
de handlar om samma saker, fast med olika namn. Roos et.al. talar om beslut 
som rör hela organisationen. Johnson och Scholes talar om det övergripande 
syftet och omfattning av en organisation avseende företagsstrategin. Enligt vår 
personliga tolkning handlar den översta nivån inom strategi om saker som 
berör hela organisationen. 

2.2.2 Affärsstrategi och Affärsenhetsstrategi 
Nivån under den överordnade kallas ofta för konkurrens- eller affärsstrategi. 
Enligt Roos et.al. (1998) handlar den om hur företaget ska säkerställa lång-
siktiga konkurrensfördelar inom de egna befintliga affärsområdena. Här bör 
också centrala frågor ställas såsom vilka varor och tjänster ska utvecklas och 
erbjudas på olika marknader. Vidare i vilken utsträckning dessa varor och 
tjänster tillgodoser kundernas krav på ett sådant sätt att företaget når sina mål 
(långsiktig lönsamhet, marknadstillväxt, effektivitet). Roos et.al. menar att 
beslut som fattas på denna nivå avser en enhet (ett affärsområde) inom 
organisationen.  
 
Johnson och Scholes har valt namnet affärsenhetsstrategi för den andra nivån. 
Denna nivå går enligt dem ut på att konkurrera framgångsrikt inom speciella 
marknader. Vidare säger Johnson och Scholes att det handlar om hur fördelar 
gentemot konkurrenterna kan uppnås, vilka nya möjligheter som kan 
identifieras eller skapas på marknader, vilka produkter eller tjänster som ska 
utvecklas inom vilka marknader osv. 
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Vi har funnit att Roos et.al. beskrivning av affärsstrategi är nästan identisk 
med det som Johnson och Scholes tar upp avseende affärsenhetsstrategi. Vår 
personliga åsikt är den att detta troligtvis väl överensstämmer, då vi inte funnit 
några motsägelser i författarnas beskrivningar. 

2.2.3 Funktionell strategi och Operationell strategi 
Denna nivå innehåller enligt Roos et.al. (1998) strategier för hur olika funk-
tioner inom organisationen arbetar. Exempel på detta är marknadsföring, 
ekonomi, produktion, personal, distribution mm. Var och en av dessa enheter 
stödjer andra delar i organisationen och har därigenom stor betydelse för 
företagets konkurrensförmåga.  
 
Den tredje nivån benämner Johnson och Scholes (2002) operationell strategi. 
Denna nivå innefattar hur delar av organisationen levererar effektiva strategier 
för företags och affärsenhetsnivån i termer av resurser, processer och 
människor. 
 
Även den tredje nivån beskrivs på likartat sätt, då vi jämför Roos et.al. (1998) 
med Johnson och Scholes (2002). De har olika namn på nivån, men beskriver 
innehållet i den på likartat sätt. Vi har inte kunnat hitta någon anledning att 
ifrågasätta det som författarna tar upp, eftersom de säger ungefär samma saker. 

2.2.4 Strategier i systemförvaltningsarbetet 
Enligt Brandt (2000) kommer en nyckelfaktor bli att man arbetar strategiskt 
med förvaltningsarbetet. Som motiv tar han upp förvaltningsfasen som är 
längre och mer kostsam än utvecklingsfasen, samt att dessa skiljer sig åt i den 
bemärkelsen att utvecklingsfasen är projektorienterad och fokuserar på en viss 
situation som ska stödjas. 
 
Kopplar man Brandts beskrivning av strategier till ett systemförvaltnings-
mässigt tänkande så genomsyras samtliga hierarkiska nivåer av strategier 
kopplade till IS/IT-området2 enligt figur 2:1 nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 Se Bilaga 1 

Affärsstrategi 

IS-Strategi 

Utvecklings-
Strategi 

Förvaltnings- 
Strategi 

Figur 2:1 Brandt (2000, sida 25). 
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Enligt Brandt (2000, sida 26) syftar en förvaltningsstrategi till att ”identifiera 
det väsentliga informationsstöd som behövs i verksamheten samt skapa 
långsiktighet i agerandet för att nå dit”. Brandt definierar förvaltningsstrategi 
på följande sätt: 
 
”En förvaltningsstrategi kan definieras som den gemensamma långsiktiga 
inriktningen av förvaltningen av ett eller flera system i syfte att skapa stabilitet 
och effektiviseringsvinster som inte hindrar affärsverksamheten” 
 
En förvaltningsstrategi skall ha en horisont på 3-5 år och bygga på den lång-
siktiga IS/IT-strategi man har för organisationen. Systemförvaltningsstrategi 
skall också kunna: 
 
Ø förse ledningen med ett styrinstrument på rätt nivå 
Ø etablera en helhetssyn för förvaltningen 
Ø minska risken för att informationssystemen blir ett hinder i verksam-

heten 
Ø etablera en teknisk referensram 
Ø skapa förståelse för hur samspelet skall fungera under förvaltningen 
Ø vara tongivande och visa inriktningen för verksamheten 

 
Kraven på effektivare förvaltning innebär oftast att IT-avdelningar måste 
avveckla resurser och kanske göra sig av med kompetens som kanske kommer 
att behövas. Enligt Brandt måste fokusering vara på systemförvaltning som 
relaterar till verksamhetsnytta och besparingseffekt för hela företaget.  
 
Grunden för detta resonemang är att styra över arbetet från fokusering på 
system till fokusering på affärsverksamhet och systemens nytta där. Det 
innebär ett man går från systemförvaltning till affärsförvaltning. 
 
Brandt säger att det ofta är oklart vem som har ansvar för helheten (vår 
tolkning är organisationens hela IS/IT-struktur) samt vilken riktning 
organisationen ska gå mot. Vidare tar han upp utveckling av system-
arkitekturer och kommunikationsnätverk som enligt honom många gånger blir 
eftersatta till förmån för kortsiktiga lösningar på delar av helheten. Enligt 
Brandt är det viktigt att se både delar och helhet samt att även kunna arbeta 
med dessa parallellt. 
 
Andra problem som Brandt tar upp är brist på kompetens och den 
förändringströghet som uppstår på grund av oklarheter. Det är viktigt att 
behålla i kvalité i system som skall räcka 10-15 år samt kvalité och flexibilitet 
i arkitektur. 
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Enligt Brandt består utvecklingen av en systemförvaltningsstrategi av en 
process som kan indelas i följande 8 delaktiviteter: 
 

1. Identifiera verksamhetsflödena och de prioriterade administrativa 
flödena för att verksamheten skall fungera effektivt 

2. Identifiera applikationsportföljen och infrastrukturportföljen genom att 
rita upp systemsamband, nätverk, datorer och företagets lokaliteter 

3. Identifiera vilka som är systemägare, förvaltare mm och hur man 
samverkar formellt och informellt 

4. Identifiera vem som betalar för varje system och hur långt hans/hennes 
intresse sträcker sig. Identifiera vem/vilka som betalar för infra-
struktursatsningar som nyttjas av flera 

5. Lägg samman applikationsportfölj och infrastrukturportfölj med 
ansvarmatriser och betalningsströmmar 

6. Identifiera vilka system som är i förvaltning och vilka som är på väg in 
och vad detta innebär som t.ex. avveckling av gamla system eller nya 
systemflöden 

7. Identifiera planer för varje enskilt system och hur detta påverkar hel-
heten. Identifiera även problem som kan beröra helhet eller delsystem 

8. Utifrån punkt 1-7 besluta om överordnade mål för varje system och 
vad som skall prioriteras. 

 
Av det som Brandt tar upp angående förvaltningsstrategi, anser vi utifrån den 
arbetslivserfarenhet vi har att detta är relevanta och meningsfulla saker som tas 
upp. Vi har inte kunnat hitta något som han tar upp och som vi själva inte 
håller med om. Att notera också är att vi i huvudsak har refererat till Brandt i 
detta teoriavsnitt. Anledningen till detta är att han är den dominerade 
författaren inom systemförvaltning, samt att hans bok tillhör de nyaste av den 
litteratur vi gått igenom. 

2.3 Systemstrukturering 
Vad är systemstrukturering? Av själva ordet kan man uttyda att det handlar om 
att strukturera ett system. Axelsson (1998, sida 109) definierar 
systemstrukturering på följande sätt: 
 
 ”Systemstrukturering innefattar strategiska planeringsaktiviteter, analys samt 
beslut som resulterar i riktlinjer för utveckling och implementering av 
informationssystem” 
 
Utifrån ovanstående definition har vi valt att ge läsaren en allmän beskrivning 
av informationssystem, samt beslutsstödjande system. Därefter går vi in på 
varför man bör ha systemstrukturering och vilka problem som kan uppstå vid 
brist på systemstruktur. Slutligen tar vi upp två olika sätt att strukturera 
informationssystemen på. Motivet till detta är dels att ordet informations-
system finns med i vår forskningsfråga3 och därför behöver förklaras närmare. 
En annan anledning är att systemstrukturen ger påverkan av förvaltningen av 
informationssystemet. 

                                                
3 Se avsnitt 1.3 
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2.3.1 Informationssystem 
Begreppet informationssystem definieras lite olika beroende på författare. En 
definition som Andersen (1994, sida 15) har avseende informationssystem 
lyder: 
 
”Ett informationssystem är ett system för insamling, bearbetning, lagring, 
överföring och presentation av information.” 
 
Axelsson och Goldkuhl (1998, sida 9) definierar informationssystem enligt 
följande: 
 
”Med informationssystem menas en helhet av informationsbehandlande 
funktioner och information som kan insamlas, lagras, återsökas, överföras och 
presenteras.” 
 
Informationssystem kan definieras både med och utan mänsklig medverkan. 
Andersen (1994) har valt att inkludera mänsklig medverkan i informations-
system, då behandlingen av information kan utföras av såväl maskiner som 
människor. Definitionen ger en koppling till begreppet systemförvaltning som 
gör att de teoretiska resonemangen, enligt vår uppfattning blir lättare att följa. 
 
Informationsteknologins utveckling har inneburit ökade möjligheter för de 
företag och organisationer, som haft förmåga att nyttja teknologin på rätt sätt, 
att bli effektivera, lönsammare och mer konkurrenskraftiga. Det är dock, enligt 
Andersen inte möjligt att skapa ändamålsenliga informationssystem om man 
inte har klart för sig för vem eller för vilken arbetsuppgift man skapar 
systemet, samt att man ska ha klart för sig att inget informationssystem kan 
uppfylla alla önskemål. Med detta avses systemutvecklare, som ska ta fram 
informationssystemet. 
 
Analogt borde detta, enligt vår uppfattning, även gälla ledningsnivån i 
organisationer där beslut om inköp och upphandling av informationssystem 
tas. Beslutsfattare måste ha klart för sig för vem och till vilken arbetsuppgift 
som informationssystemet köps in samt hur informationssystemet ska 
förvaltas.  
 
Detta är enligt vår personliga uppfattning någonting som gäller även ute i den 
”verkliga” världen. Vi har båda två kommit i kontakt med en mängd 
informationssystem i vårt arbete, från väldigt bra system till riktigt dåliga.  

2.3.2 Behov av systemstrukturering 
Axelsson och Goldkuhl (1998) säger att en organisation ofta har flera 
informationssystem, men det är inte alltid som gränserna mellan informations-
systemen är klara och tydliga. Detta gör enligt Axelsson et.al. det svårare att se 
vad som ingår i ett system och vad som ingår i ett annat system, vilket där-
igenom försvårar hanteringen av systemen. Axelsson et.al. talar om 
”överintegrerade” system, vilket innebär att gränserna mellan systemen är 
diffusa och oklara, dvs. de är i för stor grad hopbyggda med varandra. 
Motsvarigheten till detta benämner Axelsson et.al. för ”isolerade öar”, vilket 



 
 TEORI 

 11 

innebär system som antingen inte kan eller har mycket svårt för att 
kommunicera med varandra.  
 
Andra problem som kan uppstå om en plan för hur organisationens 
informationssystem saknas, är att arkitekturen växer fram på ett oplanerat sätt, 
vilket enligt Axelsson et.al. är ett resultat av flera enskilda konstruktörers 
beslut avseende enskilda system, hur de ska integreras och samverka med 
andra system. Resultatet av detta blir något som Axelsson et.al. kallar för 
”spagettistruktur”, vilket enligt vår tolkning ger en antydan om en ganska 
intrasslad struktur. Detta innebär enligt Axelsson et.al. informationssystem 
som är: 
 
Ø Illa strukturerade 
Ø Svåröverblickbara 
Ø Intrasslade (med oklara gränser och överlappade) 
Ø Svårföränderliga som får oförutsedda följdeffekter vid drift och 

förvaltning 
 
Axelsson et.al. fortsätter med att ta upp problem som kan uppstå avseende 
ansvaret för informationen och informationssystemet. Sådant kan uppstå om 
systemarkitekturen är oklar eller dåligt strukturerad. Ansvarsfördelningen på 
personer och organisationsenheter försvåras. Att hålla och utöva ett 
konsekvent ansvar för ett informationssystem kan vara svårt om system-
arkitekturen är bristfälligt strukturerad. 
 
Att drift och förvaltning påverkas vid avsaknad av systemarkitektur förefaller 
enligt vår uppfattning vara troligt, då ett ostrukturerat informationssystem 
torde vara svårare att förvalta eftersom det ofta blir svårt att hitta gränser 
mellan system samt även genomföra förändringar inom informationssystemen. 

2.3.3 Struktur på informationssystem 
Axelsson och Goldkuhl (1998) tar upp synsätt att strukturera informations-
systemen. Dessa är: 
 
Ø Dataadministrativ systemstrukturering – Information Resource 

Management (IRM) 
Ø VerksamhetsBaserad Systemstrukturering (VBS) 

 
Gemensamt för de båda sätten är enligt Axelsson et.al. att bägge två försöker 
undvika en adhoc-mässig4 och krångligt uppbyggd systemarkitektur. 
 
Inom IRM framhävs både information och informationssystem som en 
gemensam resurs i organisationen, vilket gör att den därför också bör göras 
tillgänglig för alla som kan tänkas behöva den. Informationssystemet inom 
IRM ses som en modell av verkligheten, vilket då gör att man kan titta på dess 
avspegling i databasen istället för verkligheten. 
 

                                                
4 En lösning för ett specifikt ändamål 
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Figur 2:2 nedan visar hur informationen i den gemensamma databasen kan 
nås. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informationen i den gemensamma databasen kan antingen nås genom att 
använda sig av ett frågespråk och då göra en direktsökning i databasen. Ett 
annat sätt är att använda sig av lokala informationssystem, som har tillgång till 
den gemensamma databasen (Axelsson et.al. 1998). 
 
Den verksamhetsbaserade systemstruktureringen har enligt Axelsson et.al. till 
skillnad mot IRM informationssystem som decentraliserade resurser inom 
organisationen, se Figur 2:3 nedan. Axelsson et.al menar att detta innebär att 
informationssystemet ska vara knutet till den aktuella verksamheten inom 
organisationen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enligt Axelsson består verksamheten av flera informationssystem, där 
respektive informationssystem har en lokal databas, där erforderliga data finns 
lagrat. Informationssystemen är främst ett stöd för en avgränsad verksamhet 
inom en organisatorisk enhet, där enheten i fråga också har ansvar för sitt 
informationssystem. 

Figur 2:2 Schematisk beskrivning av dataadministrativ strukturering av 
informationssystem (IRM), Axelsson et.al. (1998, sida 37). 

Figur 2:3 Schematisk beskrivning av verksamhetsbaserad strukturering av 
informationssystem (VBS), Axelsson et.al. (1998, sida 46). 
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2.4 Systemförvaltning och förvaltningsobjekt 
Förvaltning av datorbaserade informationssystem benämns som system-
förvaltning. Systemförvaltning (i det engelska språket används oftast 
begreppet software maintenance) är ett vedertaget begrepp som används i 
litteraturen, näringslivet samt hos myndigheter. Det finns enligt Brandt (2000) 
finns det en mängd olika definitioner avseende systemförvaltning och sedan 
begreppet började dyka upp i slutet av 60-talet har det kompletterats med fler 
åtgärdstyper5 under de gångna åren. Brandt (2000, sida 11) har följande 
definition på begreppet systemförvaltning: 
 
”Systemförvaltning är samtliga aktiviteter som görs för att förbereda, styra, 
administrera och verkställa förändringsarbetet av existerande objekt och 
stödja användandet.” 
 
En nyare och mer affärsmässig definition som bryter mot det gängse sättet att 
se på förvaltning av informationssystem presenteras av Nordström & 
Welander (2002). Deras uppfattning är att systemförvaltning bör bytas ut mot 
begreppet förvaltningsobjekt som benämning på det som ska förvaltas. De 
menar att många organisationer idag endast förvaltar de maskinella delarna 
(som de kallar IT-stödet).  
 
Därför glömmer många organisationer bort verksamheten och dess affärer. Att 
separera IT-stödet och verksamheten på det här sättet leder, enligt Nordström 
& Welander till att IT-stödet inte stöder verksamheten i önskvärd omfattning. 
Figur 2:4 nedan visar deras systemmodell som åskådliggör förvaltnings-
objektet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förvaltningsobjektet illustreras bäst genom att tänka sig att man skär ut en 
tårtbit i systemmodellen. Förvaltningsobjektet (tårtbiten) består då följaktligen 
av alla de fyra skikten i systemmodellen. Enligt Nordström & Welander är det 
ett stort problem att många inte är tillräckligt noga med att definiera sitt 

                                                
5 Åtgärd på systemet, t.ex. korrigering, anpassning, sanering mm. 
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1. Affär/Uppdrag 
2. Produkt/Tjänst/Process/Funktion 
3. Applikation 
4. Teknisk plattform 

Verksamhet 

IT-stöd 

Figur 2:4 Systemmodell, Nordström och Welander (2002, sida 11). 
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förvaltningsobjekt. Problemet karaktäriserar nämligen hela förvaltnings-
situationen. Att noggrant identifiera organisationens förvaltningsobjekt är en 
av fem framgångsfaktorer som alla genomsyras av det affärsmässiga 
perspektivet och som beskrivs utförligare i avsnitt 2.4.6. 

2.4.1 Livscykelmodellen 
Andersen (1994) använder sig av en systemutvecklingsmodell som han kallar 
för livscykelmodellen6. Den visar ett systems livstid från utveckling, 
införande, drift samt avveckling. Motivet till att vi har valt att ha med 
livscykelmodellen är dels att den på ett enkelt och tydligt sätt visar på vilka 
delar som ingår i systemutvecklingen. Ett annat motiv är att den ger en klar 
bild över när systemutvecklingen övergår till förvaltning och drift. Då avsikten 
med figur 2:5 nedan är att ge en bild över när förvaltning av systemet kommer 
in i bilden, har vi valt att inte gå in och redovisa innebörd och detaljer av varje 
fas i systemutvecklingen, utan endast redovisa dem i figur 2:5 nedan. 

 
Figur 2:5 Livscykelmodellen, Andersen (1994, sida 48). 

 

                                                
6 Annan benämning är vattenfallsmodellen 
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Brandt (2000) har valt en annan bild för att beskriva livscykelmodellen. Se 
figur 2:6 nedan.  

 
Figur 2:6 Livscykelmodellen, Brandt (2000, sida 31). 

 
Enligt Brandt är livscykelmodellen nödvändig för att ge överblick i jämförelse 
med de övriga företeelserna, men avbildar inte något om de aktiviteter som 
förekommer. Utifrån figur 2:6 ovan kan vi uttyda att nyutveckling/anskaffning 
kommer innan systemanvändning och förvaltning. Vidareutveckling är tätt 
sammankopplat med förvaltning, medan systemavveckling är den sista 
aktiviteten. Förvaltning och drift är tätt sammankopplade, vilket också figuren 
ovan visar. 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att när informationssystemet är infört i 
organisationen, dvs. när systemutvecklingen är klart, övergår informations-
systemet i förvaltning och drift. 

2.4.2 Systemförvaltningsarbetets egenskaper  
Den kanske mest typiska och den viktigaste egenskapen hos system-
förvaltningsarbetet är enligt Brandt (2000) att det består av flera små jobb som 
presenteras mer eller mindre ostrukturerat. Brandt tar upp en jämförelse med 
systemutvecklingsarbetet, där det oftast finns stora skillnader i hur arbetet 
struktureras. Skillnaden mellan systemförvaltning och systemutveckling är 
enligt Brandt att systemutveckling har oftast karaktären av arbete i projekt 
med tydlig avgränsning i tid och rum.  
 
En annan tydlig egenskap hos systemförvaltningsarbetet är enligt Brandt att 
det kan bedrivas på många olika sätt och av olika aktörer. Andra egenskaper är 
att det finns stora skillnader på hur man förvaltar standardsystem jämfört med 
egenutvecklade system. Brandt säger vidare att skillnader mellan standard-
system och egenutvecklade system finns framförallt i hur vidareutveckling ska 
ske, hur det löpande förvaltningsarbetet och förvaltningsarbetet i form av 
versionshantering ska gå till. 
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Utifrån de skillnader som tas upp av Brandt är det därför av intresse att studera 
om IT-cheferna anser att det föreligger några väsentliga skillnader på hur man 
förvaltar standardsystem jämfört med egenutvecklade system. I så fall borde 
det avspeglas i hur systemförvaltningsarbetet styrs. 

2.4.3 Olika former av systemförvaltning  
Brandt (2000) påstår att en uppdelning i olika former av systemförvaltning kan 
göras utifrån hur man normalt arbetar. Enligt vår tolkning torde samtliga typer 
kunna nyttjas inom ett och samma företag eller organisation samt gälla 
generellt i de flesta organisationer. Uppdragsgivaren, beställaren eller kunden 
bestämmer vilken typ eller typer som ska utföras. Brandt benämner dessa 
typer enligt följande: 
 
Ø Passiv systemförvaltning  
Ø Normal systemförvaltning 
Ø Aktiv systemförvaltning 

 
Brandt menar att passiv förvaltning innebär att systemet går i drift. Vad avser 
tillhörande dokumentation och övrigt tillhörande systemet, görs inget. Detta 
kan tyckas lite märkligt för oss, men är enligt Brandt motiverat i de fallen, då 
systemet i fråga ska bytas ut mot ett nytt system, alternativt, då en verksamhet 
avslutas. 
 
Nästa form av förvaltning benämner Brandt normal systemförvaltning, vilket 
innebär att systemet är i drift och de förändringar, tillägg och stöd 
(användarstöd, korrigering, anpassning, förbättring etc.) som görs, sker på 
initiativ av uppdragsgivare eller kund. Detta är den vanligaste formen enligt 
Brandt och svarar för uppskattningsvis 80-90% av de olika typerna att system-
förvalta. 
 
Den tredje formen av systemförvaltning, som Brandt benämner aktiv system-
förvaltning medför en mer förebyggande förvaltning än vid normal system-
förvaltning. Innebörden av detta är att man periodiskt eller kontinuerligt mäter 
det förvaltade systemet. Mätmetoderna utgår enligt Brandt från begreppet 
kvalitet ur ett systemförvaltningsperspektiv och innebär att man med hjälp av 
olika typer av kvalitetsmetoder sätter mål och eller värden som sedan ska 
kunna mätas. 

2.4.4 Systemförvaltningsorganisation och 
systemförvaltningsmodell 
Organisationer kan struktureras på en mängd olika sätt. Det finns därför olika 
sätt att organisera den del som styr och genomför det systemförvaltnings-
mässiga arbetet i organisationen. Systemförvaltningsorganisationen är enligt 
Brandt (2000) oftast en organisation i den befintliga organisationen men 
givetvis borde det finnas nästan lika många varianter på hur de organiserar sin 
systemförvaltning som det finns organisationer. 
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Brandt anser att en av förutsättningarna för att lyckas med 
systemförvaltningsarbetet en etablerad och fungerande 
systemförvaltningsorganisation. Brandt (2000, sida 124) definierar begreppet 
systemförvaltningsorganisation på följande sätt: 
 
”En systemförvaltningsorganisation är en miniorganisation i verksamhetens 
organisation, med ett antal funktioner eller processer som styr system-
förvaltningsarbetet.” 
 
Definitionen ovan innebär en organisation i organisationen, vilket vi också har 
personlig erfarenhet av. Den arbetsplats som vi verkade vid innan vi började 
läsa vid LTU, hade en mängd informationssystem och med den även en 
organisation inom organisationen som ansvarade för förvaltningen av denna. 
 
Systemförvaltningsorganisationen kan, som tidigare nämnts, se ut på olika sätt 
beroende på bl.a. hela organisationens storlek, verksamhet etc. Nedan följer 
några möjliga funktioner/roller och ansvarsområden som är relativt vanliga 
enligt Brandt. 
 
Ø IT-chef 
Ø ADB-förvaltare 
Ø Informationsägare 
Ø Produktförvaltare 
Ø Systemförvaltare 
Ø Systemägare 
Ø m.fl. 

 
Till varje funktion/roll eller ansvarsområde skall det enligt Brandt finnas en 
befattningsbeskrivning. Westin (1998) beskriver en systemförvaltningsmodell 
som visar roller och ansvar samt hur relationen mellan dem ska utformas. Se 
Tabell 2:1 nedan. Såväl Brandt som Westin påtalar vikten av att 
kommunikationen dem emellan fungerar för att systemförvaltnings-
organisationen ska fungera bra.  
Tabell 2:1 Roller enligt företagets systemförvaltningsmodell, Westin (1998, sida 101) 

 Roll Nätverk 
Nivå Verksamhet Teknik  
Styrande Systemägare 

Systemrättsägare 
Teknisk 
resursägare 

Ägarnätverk 

Administrativ Systemförvaltare 
Systemrätts-  
förvaltare 

Teknisk 
system-
ansvarig 

Förvaltningsnätverk, 
Användarnätverk, 
Driftnätverk, 
Samordningsnätverk 

Verkställande Systemstöd Teknikstöd Förvaltningsnätverk, 
Driftnätverk 

Nyttjande Användare  Användarnätverk 
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Enligt Westin är systemägaren oftast den som ansvarar för 
förvaltningsobjektets totala ekonomi och dess nyttoeffekter. Systemrättsägare 
är enheter som ansvarar för manuella rutiner i förvaltningsobjektet enligt 
Westin. Beträffande systemstöd och teknikstöd säger Westin att dessa är 
verkställande aktörer och en kanal mellan användaren och de administrativa 
aktörerna. Systemstöd samlar in och bereder ändringsförslag och teknikstödet 
genomför de beslutade ändringarna och andra utvecklings-
/förvaltningsaktiviteter som beslutas av systemförvaltaren. 
 
För att förvalta systemen så att de tillgodoser organisationens behov krävs det 
enligt Brandt att det finns en systemförvaltare (i engelskspråkig litteratur oftast 
benämnt dataadministrator, DA) och en databasadministratör (DBA). 
Systemförvaltaren såväl som DBA kan antingen finnas inom organisationen 
eller jobba åt organisationen på konsultbasis. Connolly & Begg (2002) säger 
att systemförvaltaren är den funktion som leder, planerar och styr 
förvaltningen av organisationens datasystem. DBA har enligt Connolly et.al. 
en mer teknisk roll som innebär ett mer fysiskt ansvar för databaserna och dess 
interaktion med andra system och användare. 
 
Vad beträffar systemförvaltningsmodell säger Brandt att det är en idealiserad 
bild av hur av hur man tänker sig att systemförvaltningsarbetet ska utföras. 
Med idealiserad bild menas något som inte avspeglar vad som gjorts, utan vad 
som ska göras utifrån olika hänseenden. Utifrån detta har Brandt (2000, sida 
30) valt att göra följande definition avseende systemförvaltningsmodell: 
 
”En systemförvaltningsmodell är en idealiserad bild av hur man tänker sig att 
förvaltningsarbetet ska utföras.” 
 
Utifrån ovanstående definition tar Brandt upp följande följdfrågor: 
 
Ø Vilka aktiviteter eller objekt ska man avbilda, de styrande, 

administrativa och/eller de verkställande? 
Ø På vilka sätt ska de avbildas? 
Ø Vilken är målgruppen, d.v.s. för vilka gör man systemförvaltnings-

modeller och varför? 
 
Med styrande aktiviteter avser Brandt de aktiviteter som utförs av dem som 
besitter rollerna på styrande nivå. D.v.s. systemägare, produktägare etc. Med 
administrativa aktiviteter menar Brandt de aktiviteter som genomförs av dem 
som har rollerna på den administrativa nivån, d.v.s. systemförvaltare, system-
ansvarig etc. Vad avser de verkställande aktiviteterna innebär dessa enligt 
Brandt de aktiviteter som utförs av dem som inom den administrativa nivå 
innehar roller. Exempel på detta skulle kunna vara systemerare, 
programmerare etc. 



 
 TEORI 

 19 

Tabell 2:2 Brandt (2000, sida 31) 

Omfattning av Systemförvaltningsmodell 
Nivå Avbildas/Modelleras i 
       
Styra Avtal Förvalt-     
  nings-   Förvalt- Förvalt- 
  styrning   nings- nings- 
Administrera   Ändrings- Kvalitets- organisa- dokument 
   hantering säkring tion  
       
Verkställa       
       
 
Med tabell 2:2 vill Brandt visa på vilka områden som primärt beskrivs av 
systemförvaltningsmodellen samt vilka områden som i första hand hanteras i 
arbetet. 

2.4.5 Förbättra förvaltningsarbetet 
Förbättringsarbete är en oändlig process. Det finns alltid saker som går att 
förbättra. Nedan följer några områden som är viktiga och som oftast kan 
förbättras i organisationerna (Brandt, 2000): 
 

1. Ålderdomliga systemförvaltningsverktyg byts inte ut mot nyare och 
bättre anpassade för systemförvaltning 

2. Avsaknad av helhetsbild därför att allt för ofta koncentreras intresset 
kring systemutvecklingen vilket innebär att systemförvaltningen får en 
undanskymd roll 

3. Strategier för systemförvaltning saknas som regel 
4. Systemförvaltningsorganisation saknas också alltför ofta 
5. Tydliga och aktuella befattningsbeskrivningar saknas alltför ofta eller 

är bristfälliga 
6. Företagsledning och chefer bryr sig inte så mycket om system-

förvaltningsarbete 
7. Många saknar insikt om vad systemförvaltningsarbete verkligen är, vad 

det består av och hur det fungerar 
8. Nyttoberäkningar av systemförvaltningsarbetet görs som regel inte 
9. För att få en fungerande förvaltning krävs det kompetent personal. Av 

den anledningen bör man därför satsa på personalen. 
 
De områden som Brandt tar upp, är inte inbördes rangordnade på något 
speciellt sätt. Listan ovanför ska därför inte ses som att det som kommer först 
med automatik också är det viktigaste. 
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2.4.6 Modellen Affärsmässig Förvaltningsstyrning 
Nordström och Wellander (2002) har en modell, som de kallar för 
Affärsmässig Förvaltningsstyrning. En modell talar enligt Nordström et.al. 
(2002) om vad och metoder talar om hur. Figur 2:7 nedan visar på förhållandet 
mellan modell, metod, verktyg och resultat 
 

 
Figur 2:7 Förhållandet mellan modell och metod i Affärsmässig Förvaltningsstyrning, 
Nordström och Welander (2002, sida 35). 

 
Förvaltningsmodellen bygger enligt Nordström et.al. på fem framgångfaktorer. 
Gemensamt för dessa faktorer är att de genomsyras av det affärsmässiga 
perspektivet. De fem framgångsfaktorerna är följande: 
 
Ø Definiera förvaltningen 
Ø Identifiera förvaltningsobjektet 
Ø Målstyr förvaltningen 
Ø Klargör ansvarsroller 
Ø Bygg rutiner 

 

Affärsmässig 
Förvaltningsstyrning 

(Modell) 

 
Etableringsmetod 

Etableringsverktyg 

 
Förvaltningsplan Resulterar i 

Etableras på specifikt 
objekt med hjälp av 

Innehåller 

Konkret omsättning av
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Definiera förvaltningen 
Nordström & Welander (2002) definierar förvaltningsbegreppet genom att ta 
upp de aktiviteter som kan ingå. Dessa visas i tabell 2:3 nedan. 
Tabell 2:3 Nordström & Welander (2002, sida 37) 

Förvaltningsaktivitet Definition 
Förvaltningsstyrning Avser aktiviteter i syfte att administrera och styra 

förvaltningsarbetet 
Användarstöd Avser aktiviteter för att ge användaren stöd i 

problemsituationer, samt aktiviteter för att 
förebygga problem t.ex. utbildning 

Ändringshantering Avser aktiviteter från det att ett ändringsbehov 
uppstår till dess ändringen är genomförd 

 
Vad gäller ändringshantering, finns det enligt Nordström et.al. bakomliggande 
orsaker till att ett behov uppstått avseende förändring. Dessa bakomliggande 
orsakerna betecknar Nordström et.al. för ändringsgrund.  
 
Nordström et.al. fortsätter med att ta upp olika kategorier av fel som faller in 
under begreppet ändringsgrund. Kategorierna benämner de: 
 
Ø Rättningar 
Ø Anpassning/Förbättring 
Ø Sanering 

 
Kategorin rättningar innefattar enligt Nordström et.al. fel som har hittats i ett 
objekt och som direkt eller indirekt påverkar verksamheten. Denna typ av fel 
är enligt Nordström et.al. vanligast i relativt nya applikationer. Vi är av samma 
uppfattning som Nordström et.al. vad avser rättningar. Det är med utgångs-
punkt från detta inte så konstigt att nya program regelbundet blir uppdaterade 
med servicepack, säkerhetsuppdateringar, buggfixar och dyl. vilket nog nästan 
alla datorägare varit med om. 
 
Nästa kategori kallar Nordström et.al. för förbättringar, vilket innebär att man 
hittat briser objektet. Dessa briser innebär att någonting i objektet kan göras 
bättre, utan att för den delen vara tvingande. Det kan också ske förändringar av 
t.ex. lagar, vilket gör att systemet måste förändras, för att anpassas till de nya 
förändrade kraven, brukar detta kallas för anpassningar eller förbättringar. Är 
ändringen tvingande, brukar den gå under begreppet anpassning.  
 
Sista kategorin som Nordström et.al. tar upp benämns saneringar. Detta 
innebär enligt Nordström et.al. att vissa delar av systemet som p.g.a. 
förändringar i verksamheten inte längre används, vilket i sin tur innebär att 
behovet av något upphört i verksamheten. 
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Nordström et.al. har gjort en undersökning, där de tittade på fördelningen 
mellan ovanstående kategorier. Fördelningen är enligt tabell 2.4 nedan. 
Tabell 2:4 Nordström & Wellander (2002, sida 43) 

Kategori Andel i % 
Rättning 19 
Anpassning 27 
Förbättring 50 
Sanering 4 

 
Att notera i detta sammanhang, är att anpassning och förbättring står för 75 % 
av förvaltningstiden. 
 
Siffrorna som Nordström et.al. presenterar styrks av de faktum att Pressman 
(2000) säger att 20% av ändringsarbetet åtgår till att åtgärda misstag och fel 
medan resterande 80% åtgår till att anpassa och förbättra programvaran. Även 
Brandt (2000) menar att c:a 38% av systemförvaltningsarbetet åtgår till ”att 
förbättra för användarna” och 17% åtgår till anpassning av mjuk- och hård-
varukomponenter.  
 
Identifiera förvaltningsobjektet 
Att identifiera förvaltningsobjektet innebär enligt Nordström och Wellander 
(2002) att man tittar på vad och vem. Dvs. vad är det för system som ska 
förvaltas. Värt att nämna här är att man tittar på såväl verksamheten som IT-
stödet. När vad-aspekten är fastställd, övergår man till att titta på vem, dvs. 
beskriva vilka funktioner, befattningar och tjänster inom organisationen som 
är berörda av förvaltningsobjektet. Detta innebär såväl affärsparterna som 
kommunikationen mellan dem. 
 
Målstyr förvaltningen 
Förvaltningsarbetet kan ha tre olika styrformer enligt Nordström & Wellander 
(2002). Dessa är: 
 
Ø Målstyrning 
Ø Handlings- eller metodstyrning 
Ø Självstyrning 

 
Det skiljer en del mellan dessa tre. Målstyrning, handlar enligt Nordström 
et.al. om att ge medarbetare mål som ska uppnås, men man talar inte om hur 
målen ska nås, vilket ger utrymme för ett visst självstyre. 
 
Nästa form heter handlingsstyrning. Det är den mest direkta styrformen enligt 
Nordström et.al. där man säkerställer att medarbetarnas handlingar är till 
fördel för organisationen. Genom att skapa standardiserade regler och 
metoder, förväntar man sig nå ett bra resultat, så länge de följs. 
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Den sista formen av styrning, kallar Nordström et.al. för självstyrning och 
innebär att de personer som ingår i organisationen har stor handlingsfrihet och 
även ibland möjlighet att formulera mål. 
Klargör ansvarsroller 
Ansvar och befogenheter styrs enligt Nordström och Wellander (2002) utifrån 
rollbeskrivningar. Dessa rollbeskrivningar bör skapas utifrån de uppsatta 
förvaltningsaktiviteter som definierats för förvaltningsobjektet. En roll-
beskrivning som är framtagen på ett korrekt sätt ger en bra hjälp i för styrning 
av förvaltningsarbetet. 
 
Bygg rutiner 
Rutiner ska byggas för alla de aktiviteter som definierats. Nordström et.al. 
säger att rutinerna definierar dels vad man gör i förvaltningsarbetet, men 
knyter också ihop ansvarsroller med arbetsuppgifter i förvaltningen. De som 
räknas till de viktigaste rutinerna, är de som berör flera av affärsparterna i 
förvaltningsorganisationen. 
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3. Metod 
I detta kapitel redovisas hur vi genomfört examensarbetet och för att läsaren 
snabbt ska få en överblick på arbetets disposition och olika faser ges en 
översiktlig beskrivning i figur 3:1 nedan. Metodkapitlets disposition har sedan 
följande upplägg: 
 
Inledningsvis beskrivs vårt vetenskapliga förhållningssätt och empiriska 
ansats. Därefter beskrivs de metoder som vi valde för datainsamling och 
intervjuer. Sedan följer ett avsnitt där vi redogör för de urvalskriterier som 
legat till grund för val av organisationer och individer. Vidare beskrivs på 
vilket sätt vi har genomfört vår litteraturstudie. Avslutningsvis sker en redo-
görelse för hur och till vilken grad vi kunnat tillgodose arbetets reliabilitet och 
validitet. I varje avsnitt motiveras de val vi gjort i den mån vi anser det 
befogat. 
 
I den mån vi anser det motiverat i de olika metodavsnitten, beskrivs vilka olika 
vetenskapliga förhållningssätt samt metodiska val som vi ställts inför. Vår 
metodansats bygger på det kvalitativa forskningsperspektivet enligt figur 3:1 
nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3:1 Den kvalitativa forskningsprocessen, Backman (1998, sida 50). 
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3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Backman (1998) beskriver det traditionella (positivistiska) 
forskningsperspektivet som ett perspektiv som betraktar verkligheten mer eller 
mindre objektiv och skild från människan. Backman menar att den 
traditionella forskningen metodiskt bedrivs enligt den hypotetiskt - deduktiva 
modellen. 
 
Det kvalitativa forskningsperspektivet beskrivs av såväl Backman som Patel 
och Davidson (2003) som positivismens raka motsats. Det kvalitativa synsättet 
inriktar sig mot förståelse och tolkning av de mänskliga beteendet, språket, 
skrivandet etc. Enligt Backman är den kvalitativa forskningsprocessen inte 
lika standardiserad och sekventiell som den traditionella. Delar av det 
positivistiska synsättet har vi tagit till oss då vi arbetat efter den deduktiva 
modellen (Backman, 1998), men tyngdpunkten i vårt arbete kan ändå sägas 
ligga mer mot det kvalitativa (hermeneutiska) forskningsperspektivet. 
Analysen och resultatet som presenteras i uppsatsen är baserat på våra egna 
tolkningar av det empiriska underlaget. 
 
Enligt Backman är det viktigt att veta att distinktionen mellan kvantitativ och 
kvalitativ metodik inte behöver innebära åtskillnad i vilka 
forskningsperspektiv eller förhållningssätt som man utgår ifrån. Backman 
menar att perspektiv och metod inte ska sammanblandas. Kvantitativa och 
kvalitativa metoder kan användas i såväl en traditionell (positivistisk) 
forskningsprocess som en hermeneutisk sådan. Den kvalitativa forsknings-
metoden gör att kvalitativa analyser kan utföras och som enligt Backman 
innebär möjligheter till ökad förståelse för de komplexa samband som kan 
råda inom det område som studeras. Vi har valt att uteslutande använda den 
kvalitativa metoden just med motivet att få ökad förståelse för de eventuella 
problem och underliggande orsaker som förknippas med styrning av system-
förvaltningen i en organisation, vilket vi eftersträvat.  
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3.2 Empirisk ansats 
Patel och Davidson (2003) beskriver tre olika ansatser att relatera teori och 
empiri till varandra vilket åskådliggörs i figur 3:2 nedan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den empiriska ansatsen som tillämpas i vårt examensarbete är av deduktiv 
karaktär. Det deduktiva arbetssättet utgår från teorin och dess resonemang för 
att därefter empiriskt följas upp och undersökas (Patel & Davidson, 2003; 
Alvesson & Sköldberg, 1994). Motsatsen till deduktion, induktion utgår 
således från verkligheten utan att först ha förankrat undersökningen i tidigare 
vedertagen teori (Patel & Davidson, 2003) och utifrån den insamlade empirin, 
formulera en ny teori. Ett deduktivt arbetssätt lämpar sig för vår studie då vi 
inte har för avsikt att tillföra nya teorier inom området. I de fall det är 
motiverat kommer vi däremot att försöka ge förslag på förbättringsåtgärder 
som utgår från teorin i avsnitt 2. Ett tredje arbetssätt är abduktion och kan 
sägas vara en kombination av deduktion och induktion (Patel & Davidson, 
2003). I likhet med induktion är målet att formulera ny teori vilket, som 
tidigare nämnts, inte är vår avsikt. 

3.3 Undersökningsprocessen 
Vår fokus har legat på att få ett så kvalitativt bra underlag som möjligt och 
som passar väl med rapportens syfte, tidsuttag och omfattning. Därför har vi 
valt fallstudie som empirisk ansats. En fallstudie kan ha tre olika avsikter. Den 
kan vara beskrivande (deskriptiv), förklarande eller undersökande (explorativ) 
(Backman, 1998). Vi har valt att skriva uppsatsen med en beskrivande avsikt, 
då vi de facto beskriver och försöker få en förståelse för (Alvesson, Mats, 
Sköldberg Kaj, 1994) hur organisationer bedriver systemförvaltning. 
 
Vi startade med att tidigt kontakta potentiella fallstudieobjekt. Ikea var en av 
flera organisationer som visade intresse för den fallstudie som vi planerade att 
genomföra. Tyvärr gick det inte att göra en fallstudie vid Ikea då de ville att 
arbetet skulle genomföras under våren. Slutligen utkristalliserades två 

Figur 3:2 Relationen mellan teori och verklighet illustrerad av några 
centrala begrepp, Patel & Davidson (2003, sida 25). 
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organisationer med säte i Norrbotten, Kappa Kraftliner och NLS. Efter 
inledande telefonkontakter med IT-cheferna vid respektive företag bokades tid 
för kommande intervjuer.  

3.4 Teoristudier 
Teoristudierna har inledningsvis bedrivits inom ett brett område för att 
slutligen koncentrerats till systemförvaltning, organisation och IT-
management. Sökning av litteratur, tidskrifter mm har i huvudsak skett på 
Internet via Luleå Tekniska Universitets sökmotorer som finns upplagda på 
dess biblioteks webbsidor. Vidare har vi fått tips på relevant litteratur vi lärare 
på avdelningen för data och systemvetenskap vi Luleå Tekniska Universitet. 
De seminarier som genomförts under hösten 2003 har också bidragit till 
förslag och tips på olika intressanta böcker inom ämnesområdet. 

3.5 Datainsamlingsmetod 
Metoden för datainsamling har planerats och genomförts i olika steg. 
Inledningsvis studerades intervju- och datainsamlingsmetodik (Backman, 
1998; Dahmström, 2000; Lantz, 1993) i syfte att skapa en bra grund att stå på. 
Enligt Dahmström finns i princip fyra datainsamlingsmetoder att tillgå. Dessa 
är enkäter, intervjuer, bokföring och direkt observation. Vi valde 
intervjuformen besöksintervjuer som datainsamlingsmetod därför att vi 
bedömde att det skulle ge en djupare förståelse och är kopplat till den kvalita-
tiva ansatsen. 
 
Primärdata hämtas från empirin och sekundärdata är data som inhämtats och 
bearbetats i tidigare forskning. Primärdata har inhämtats via intervjuer med ett 
urval av personer som ingår i den operativa företagsledningen hos det två 
undersökta organisationerna. Sekundärdata har inhämtats via böcker, artiklar 
(såväl forskningsartiklar som övriga artiklar som bedömts som relevanta för 
fallstudien), rapporter och avhandlingar. Det är via sekundärdata som den 
teoretiska referensramen fås och som behövs för att angripa problemet och 
därigenom söka svar på forskningsfrågan (Dahmström, 2000). 

3.5.1 Intervju 
Efter litteraturstudier av olika böcker som avhandlar intervjumetodik valdes 
den kvalitativa och semistrukturerade intervjumetoden och som Lantz (1993) 
benämner den halvstrukturerade formen. Valet föll på semistrukturerade 
intervjufrågor därför att det semistrukturerade sättet ger möjlighet att flexibelt 
kunna fördjupa frågorna (Dahmström, 2000). Semistrukturerade frågor skapar 
möjlighet till såväl kvalitativa som kvantitativa analyser av de svar som erhålls 
från respondenterna. För att få fram ett underlag som bedömdes vara 
tillräckligt bra planerades, förbereddes och genomfördes intervjuer vid två 
organisationer. Frågorna konstruerades utifrån de teorier som redovisas i 
kapitel 2. 
 
I framtagandet av intervjufrågorna har vi utgått från de fyra områdena, 
organisation och IT-management, strategier, systemstrukturering samt 
systemförvaltning och förvaltningsobjekt. Inledningsvis ställdes frågor 
avseende ledning och organisation. Syftet med detta var att få en övergripande 
bild över hur IT-cheferna definierar, styr och ser på begreppet 
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systemförvaltning. Därefter ställdes frågor avseende strategier, där vi ville ta 
reda på hur företagen hanterar strategifrågor inom den egna organisationen. 
Vidare ställde vi frågor om systemstrukturering för att det är grunden för god 
systemförvaltning7 enligt Axelsson och Goldkuhl (1998). Slutligen ställdes 
frågor avseende systemförvaltning, då detta var vårt huvudområde med detta 
arbete. 
 
Det övergripande syftet med att ställa de frågor som finns redovisade i bilaga 2 
var att ta reda på vad IT-chefer vi två olika företag gör för att styra och leda 
systemförvaltningen vid respektive organisation. Därefter har vi lyssnat 
igenom, skrivit ned och analyserat svaren. Intervjuerna genomfördes hos 
respektive IT-chef under cirka en timme. Under båda intervjuerna uppfattade 
vi atmosfären som avslappnad vilket också var ett av delmålen. Det andra 
delmålet var att intervjuerna skulle vara mer av en dialog än monolog. 
Intervjuerna gjordes i en lugn miljö hos respektive IT-chef och spelades in på 
band. Därefter sammanställdes intervjuunderlaget enligt bilaga 3. När 
intervjuerna var genomförda var det dags för nästa steg i arbetet, nämligen 
sammanställning av det empiriska materialet. Sammanställning av intervjuerna 
skickades till respondenterna som gavs möjlighet att kontrollera vår skriftliga 
sammanställning. Efter det gjorde vi en analys av vårt empiriska material 
kopplat till teorierna i avsnitt 2. 

3.6 Analysmetod 
I analysen har vi försökt hitta eventuella orsaker, kopplingar och samband 
mellan vad IT-cheferna gör och de teorier som ligger till grund för arbetet. 
NLS och Kappa är två väldigt olika företag och som verkar i olika branscher 
vilket gjort att vår analys i huvudsak fokuserar på respektive företag. Där vi i 
vår analys finner gemensamma beröringspunkter mellan företagen, teorin och 
det empiriska underlaget avser vi givetvis att redovisa detta. 
 
Analysen har vi genomfört iterativt som textanalys av teori och det empiriska 
underlaget. Inledningsvis hade vi två alternativ till hur analysen skulle 
genomföras. Det ena alternativet gick ut på att genomföra analysen företagsvis 
efter samma struktur som teori- och empiriavsnittet för att därefter göra en 
samlad analys. Det andra alternativet var att genomföra analysen efter samma 
upplägg men med skillnaden att företagen analyseras tillsammans för varje 
delområde. Vi valde det senare alternativet därför att vi bedömde att det skulle 
underlätta analysarbetet samt öka läsbarheten.  

3.7 Urvalskriterier  
De urvalskriterier som legat till grund för vårt arbete baseras på forsknings-
frågan och syftet med det vi vill uppnå och beskrivs enligt nedan:  
 

1. För att kunna göra jämförelser av hur styrning av systemförvaltning 
kan skilja sig mellan två typer av företag har vi haft som krav att 
undersöka minst två företag. 

 

                                                
7 Se avsnitt 2.3.2 



 
 METOD 

 29 

2. Respondenterna har valts utifrån syftet med arbetet vilket inneburit att 
vi funnit IT-cheferna som relevanta respondenter. Motivet är helt 
enkelt att vi bedömt att vi därmed kan få en djupare förståelse för 
ledning och styrning av systemförvaltning samt ett vidare helhets-
perspektiv. 

 
3. Ledningsperspektivet har vi försökt tillgodose genom att välja 

organisationer där respondenten i sin roll som IT-chef är placerad i den 
operativa ledningen. 

3.8 Reliabilitet och validitet 
Utifrån det underlag som denna rapport bygger på är det vanskligt att dra 
alltför vittgående slutsatser som skulle kunna anses gälla för alla 
organisationer. Däremot torde slutsatserna kunna gälla för organisationer av 
liknande struktur, verksamhet och storlek. Att beskriva arbetets reliabilitet och 
validitet är besvärligare i studier som bygger på en kvalitativ ansats i 
jämförelse med kvantitativ ansats. Kvalitativ ansats mäter ofta attityder och 
värderingar vilket kräver att variablerna som ska analyseras från empirin 
måste noga övervägas och kollas gentemot syfte och målsättning med arbetet 
(Dahmström, 2000).  
 
Rapportens reliabilitet (graden av tillförlitlighet) och validitet (att man mäter 
det man vill mäta) har vi försökt att tillgodose på följande sätt. Vi har erbjudit 
de undersökta organisationerna och de intervjuade respondenterna anonymitet 
i syfte att få så ärliga och uppriktiga svar som möjligt. Vidare är genomförda 
intervjuer och intervjufrågor av sådan omfattning att intervjuunderlaget borde 
ge tillräckligt bra underlag att analysera och dra slutsatser från. Intervjuerna 
har skickats till respondenterna i förväg så att de fått möjlighet att förbereda 
sig. Under själva intervjuerna har vi bägge två varit närvarande, där den ena 
personen genomfört intervjun, medan den andre suttit med och observerat. 
Detta ger enligt Patel & Davidson (2003) ökade möjligheter att få kontroll på 
reliabiliteten. Ett annat sätt att öka reliabiliteten på enligt Patel & Davidson är 
att ”lagra” verkligheten. Detta har vi försökt uppnå genom att vi har spelat in 
samtliga intervjuer i syfte att kunna granska och verifiera fallstudien. Efter att 
intervjuerna sammanställdes har respondenterna fått möjlighet att läsa det som 
är nedskrivet i syfte att rätta eventuella felaktigheter.  
 
Patel och Davidson beskriver begreppet generalisering som ett problem att 
beakta vid kvalitativa studier. En kvalitativ analys kan förvisso leda fram till 
en förståelse av ett fenomen i en viss kontext men enligt Patel och Davidson 
kan generaliseringar eventuellt göras i relation till snarlika situationer eller 
kontexter. De analyser och slutsatser, av mer eller mindre generell karaktär, 
som vi kommit fram till skall därför relateras till snarlika situationer eller 
kontext. Detta har vi försökt tillgodose genom att undvika att dra allt för 
långtgående slutsatser av resultatet. 
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4. Empiri 
I detta kapitel redovisas information om de två företagen Norrbottens läns 
skogsägare (NLS) och Kappa Kraftliner AB (Kappa) samt den fallstudie som 
genomfördes på dessa företag. 

4.1 Norrbottens läns skogsägare NLS 
NLS är en ekonomisk förening som ägs av dess medlemmar. Verksamheten är 
uppbyggd i nio skogsbruksområden (SBO). Huvudstyrelsen har sitt säte i 
Boden. Antalet anställda inklusive styrelse uppgår till 26 personer. NLS har ett 
helägt dotterbolag i Bodensågen AB (BSAB) med 61 personer anställda. 
 
Företaget planerar årligen avverkning av c:a 400 000 m3 virke varav BSAB i 
dagsläget har en produktion på drygt 80 000 m3 sågad vara samt en långt 
gången vidareförädling som är under utveckling. Nettoomsättning för 2002 är 
c:a 260 miljoner kr och redovisat resultat är –3,5 miljoner kr. Av gjorda 
investeringar på 9,5 miljoner kr stod IT-investeringar för 0,5 miljoner kr 
(5.2%). IT-investeringarna gjordes i datanätutrustning. Företaget är sedan år 
2000 certifierat enligt ISO 14001 (Miljöstyrning). ISO 14001 är ett verktyg 
vars syfte är att underlätta för företag och organisationer att bedriva ett 
effektivt och strukturerat miljöarbete med hjälp av ett dokumenterat miljö-
ledningsystem. Tanken är att företagen med stöd av verktyget ska kunna 
genomföra ständiga förbättringar i miljöarbetet.  
 
Organisationen för systemförvaltning är liten och det mesta system-
förvaltningsarbetet hanteras av två man. Delar av systemförvaltningen köps in 
från konsulter. IT-chefen sitter i styrelsen och är tillika ansvarig för system-
förvaltningen vilket innebär att han har flera roller. I styrelsen uppfattar vi att 
han har en rådgivande roll men i rollen som chef för IT-avdelningen har han 
en beslutande roll. Det innebär att beslut som berör operativa frågor som 
exempelvis systemförvaltningen tas av IT-chefen. (NLS).  

4.2 Kappa Kraftliner AB 
Kappa Kraftliner AB i Piteå ingår sedan 2001 i koncernen Kappa Förenade 
Well sedan den tidigare ägaren AssiDomän sålde sin förpackningsrörelse till 
den Holländska förpackningskoncernen Kappa Packaging. Kappa tillhör en av 
Nordens ledande wellpappleverantörer av förpackningar i wellpapp. 
 
Produktionskapaciteten i Piteå ligger på c:a 700 000 ton kraftliner/år. 
Kraftliner är ett papper som används för tillverkning av wellpapp 
 
Kappas Kraftliners systemförvaltningsorganisation består av en IT-avdelning 
på 5,5 tjänster (före omorganisationen var det 10 tjänster) som leds av IT-
chefen. Omorganisationen har inneburit att IT-chefen även fått en plats i 
styrelsen men har kvar ansvaret för ledningen av IT-avdelningen. I likhet med 
Kappa har vi uppfattat att IT-chefen har en rådgivande roll i styrelsen men en 
operativt beslutande roll i systemförvaltningsorganisationen.(Kappa) 
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4.3 Fallstudie 
Vid varje organisation har vi genomfört intervjuer av semistrukturerad 
karaktär. Intervjuer har skett med en IT-chefen ur varje organisation. 
Intervjuerna har tagit cirka 60 minuter per tillfälle. De personer vi intervjuat är 
enligt tabell 4:1 nedan. 
Tabell 4.1 

Organisation Respondent Befattning 
NLS Ronny Thelin IT-chef 
Kappa Kraftliner Kent Lidman IT-chef 

 
I bilaga 3 redovisas kortfattat och i sammanfattande drag de intervjuer som 
genomförts med respondenterna. Samtliga intervjuer är inspelade vilket 
underlättar uppföljning och kontroll av frågor och svar från dessa.  
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5. Analys 
I det här kapitlet diskuteras och analyseras huruvida forskningsfrågan, 
teorierna och den empiriska fallstudien vid de utvalda organisationerna 
förhåller sig till varandra. De faktorer som analyseras är beskrivna i teori-
avsnittet 

5.1 Analysens syfte och upplägg 
Analysen syftar till att diskutera den empiri som redovisats i bilaga 3 utifrån 
teorierna i kapitel 2. NLS och Kappa Kraftliner AB är två företag som kan 
sägas tillhöra den svenska basnäringen. Företagen skiljer dock avsevärt i 
storlek avseende verksamhet, omsättning, antal anställda mm. Att analysera 
företagen sinsemellan vore därför inte rättvist förutom där vi anser det finns 
fog för detta. Analysens fokus ligger i huvudsak på det lilla och stora 
företagets interna problem avseende ledning och styrning av system-
förvaltningen ur IT-chefens perspektiv. 

5.2 Organisation och IT-management 
IT-chefernas syn på ledning av IT-verksamheten skiljer sig inte nämnvärt. För 
båda företagen är verksamheten i fokus om än på olika sätt. Det innebär att de 
tillämpar en form av målstyrning8 för systemförvaltningen som är integrerat 
med verksamheten. Båda menar att IT-systemen är en del av verksamheten 
och skall därför också stödja den. 
 
Hos NLS sker ledning och styrning genom möten vilket kan bero på att det är 
en liten organisation. Den slimmade organisationen kan också medföra att det 
inte finns tid för traditionellt systemförvaltningsarbete utan fokus läggs på 
kärnverksamheten. Varken Brandt (2000) eller Nordström & Welander (2002) 
beaktar ledning och/eller styrning av systemförvaltningsarbetet i förhållande 
till organisationens storlek i någon nämnvärd omfattning. Mindre företag 
borde, likväl som större företag, ha behov av stöd från modeller och metoder i 
systemförvaltningsarbetet. Vår uppfattning är att systemförvaltningsarbetet tas 
på allvar9 i båda företagen men att Kappas mer strukturerade sätt underlättar 
styrning av systemförvaltningen. 
 
Såväl NLS som Kappas IT-chefer anser att beslutsstödjande system är viktiga 
för respektive företag. Det framgår att deras verksamheter mer eller mindre är 
beroende av dessa system. Enligt Kappas IT-chef är deras beroende av de 
operativa systemen som styr produktionen viktigare av naturliga skäl. NLS är 
mer beroende av sina beslutsstödjande system men kan ändå genomföra sin 
verksamhet. Enligt båda organisationernas IT-chefer finns det inget som pekar 
på att det gör någon skillnad på styrning av systemförvaltning och själva 
systemförvaltningsarbetet beroende på att man har BSS eller inte. 

                                                
8 Se avsnitt 2.4.6 
9 Se avsnitt 2.4.5 
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5.3 Strategier 
Företag styrs på grundval av dess affärsidé, mål och visioner. Till det utformas 
oftast strategier för hur företaget ska nå sina mål och visioner. Enligt 
Nordström & Welander (2002) bör IT-organisationen och dess verksamhet 
vara en naturlig del av företagets verksamhet och således inte en isolerad ö10. 
Hos såväl NLS som Kappa är det, enligt dess IT-chefer, på det viset men av 
helt olika anledningar. Systemförvaltningsstrategier och IS/IT-strategier 
saknas hos NLS vilket borde försvåra IT-chefens styrning av system-
förvaltningsarbetet enligt Brandt (2000). En förklaring till att NLS saknar 
strategier kan vara att företaget har en mer statisk verksamhet över tiden 
 
IT-chefen på Kappa säger att deras systemförvaltningsstrategi är integrerad i 
IS/IT-strategin. Kappas IS/IT strategier har dessutom utvecklats under senare 
tid till att vara en del av företagets strategiska planering. Kappa har under 
hösten 2003 bl.a. genomfört organisationsförändringar på IT-avdelningen i 
linje med företagets strategi där IS/IT-strategin efter hand fått en mer fram-
trädande roll. Sammantaget torde det enligt vår uppfattning underlätta styrning 
av systemförvaltningsarbetet hos Kappa.  

5.4 Systemstrukturering 
Både NLS och Kappa verkar ha en någorlunda genomtänkt systemarkitektur. 
Ansvarsfördelningen på personer och organisationsenheter verkar klarlagd. Att 
hålla och utöva ett konsekvent ansvar för ett informationssystem kan vara 
svårt om systemarkitekturen är bristfälligt strukturerad. Troligtvis är det jakten 
på kostnader som gjort att både NLS och Kappa valt en dataadministrativ 
systemarkitektur (IRM)11. En sådan arkitektur håller troligtvis nere system-
förvaltningskostnader som exempelvis drift av systemen, uppdateringar, 
licenser, support etc. 

5.5 Systemförvaltning 
Nedan redovisas analysen avseende systemförvaltning. Då detta är ett ganska 
stort avsnitt i analysen har vi valt att dela upp det i flera underrubriker. 
Motivet till detta är att vi tror att läsbarheten ökar med denna uppdelning. 

5.5.1 Organisation och affärsmässig förvaltningsstyrning 
IT-chefen på NLS förklarar att företagets datasystem skall ses som en integre-
rad del av produktionen, vilket innebär att de jobbar efter principen att integ-
rera IT-stödet med verksamheten. Enligt Nordström & Welander (2002) är det 
många organisationer som brukar missa detta trots att det är väldigt viktigt att 
inte separera IT-stödet från verksamheten12.  
 
De båda IT-chefernas definition på systemförvaltning skiljer sig inte speciellt 
mycket åt från den definition som Brandt (2000) har gjort13. System som är i 

                                                
10 Se avsnitt 2.4 
11 Se avsnitt 2.3.4 
12 Se avsnitt 2.4 
13 Se avsnitt 2.4, definition av systemförvaltning 
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drift kan likställas med existerande objekt, då ett system de facto inte kan vara 
icke existerande om det är i drift. 
 
Enligt Brandt (2000) är en av förutsättningarna för att lyckas med systemför-
valtningsarbetet en etablerad och fungerande systemförvaltningsorganisation. 
Denna organisation kan se ut på lite olika sätt, men är lite beroende av hur stor 
organisationen i fråga är14. 
 
Systemförvaltningsorganisatoriskt skiljer sig de båda företagen sig åt. En 
orsak kan vara att Kappa är ett mycket större företag än NLS, vilket innebär att 
Kappa har mer resurser och har större möjligheter att rekrytera IT-utbildad 
personal som arbetar med förvaltning av systemen. Hos NLS, där man har 
mindre resurser och inte är lika många, blir förvaltningen en av många upp-
gifter en enskild person ska syssla med.  
 
NLS saknar således en traditionell teoretisk systemförvaltningsorganisation 
vilket kan bero på att det dels är en liten organisation där flera har en eller 
flera tillikabefattningar samt att företaget saknar, av anledningar som vi ej 
undersökt, IT-utbildad personal med kvalificerad systemförvaltningskunskap. 
En anledning till detta kan vara att NLS räknas till det som brukar kallas 
basnäringar i företagsvärlden, vilket kan vara en av orsakerna till att 
organisationen ser ut som den gör. Rekrytering av systemvetare, 
dataingenjörer o.dyl. verkar inte vara det som efterfrågas även om det kanske 
vore ett sätt att effektivisera och höja IT-kompetensen i företaget. 
 
Kappa Kraftliner har en systemförvaltningsorganisation i form av en system-
ansvarig både på användarsidan och på IT-sidan. Detta beror troligen på att det 
är ett företag som är starkt beroende av sina IT-system för att hålla 
produktionen igång. En förutsättning att hålla IT-systemen igång är att ha en 
fungerande förvaltningsorganisation. Att styra begäran om åtgärder till den 
systemansvarige torde innebära en god grund för effektiv förvaltning, i och 
med att informationen kanaliseras till ett ställe. 

5.5.2 Befattningar, roller och nyckelpersoner 
Inom NLS är många av de roller som finns i form av systemägare, databas-
administratör etc. knutna till en och samma person beroende på en slimmad 
organistion. Slimmad organisation i kombination med begränsade resurser 
innebär oftast att en person inte kan låsas till en roll eller befattning, utan 
personen i fråga måste ta på sig flera roller. Att Kappa verkar ha en klarare 
uppdelning i fråga om roller kan till viss del förklaras av att de är en större 
organisation, med mer resurser.  
 
Beroendet av nyckelpersoner är, enligt IT-cheferna, något som kan sägas gälla 
båda företagen, vilket torde innebära att såväl stora som små organisationer 
behöver ta detta i beaktande. Ett sätt att komma ifrån beroendet av nyckel-
personer, kan vara att satsa på inköp av färdiga system, istället för att utveckla 
dem själv. IT-chefen hos NLS ser problem med nyckelpersoner som utvecklat 
det beslutsstödjande systemet. Få nyckelpersoner gör företaget sårbart. Detta 

                                                
14 Se avsnitt 2.4.4 
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blir särskilt tydligt i mindre organisationer, där man egenutvecklar system, 
eftersom expertkompetensen då kommer att finnas hos några få personer. 

5.5.3 Antal och typer av system 
Inom NLS finns det ett fåtal system, från äldre system som körs i MS-DOS15, 
till nyare som körs i Windows. De system som finns används i princip av hela 
organisationen. Inom Kappa har man ett tiotal system, både rena informations-
system till beslutsstödjande system som förvaltas. Att ha flera system att 
förvalta behöver inte innebära svårigheter ur ett förvaltningsperspektiv. Dock 
kan problem uppstå om systemen är uppbyggda på olika teknik, eftersom 
teknik oftare byts ut än själva systemet.  

5.5.4 Förvaltningsobjekt 
NLS har ett integrerat system, som alla kan arbeta i, både centralt och inom 
arbetsområdena. Även om NLS inte helt klart talar om förvaltningsobjekt, 
tolkar vi deras svar som att de har identifierat sina system i förvaltningsobjekt, 
då de talar om såväl verksamheten som IT-stödet. Att integrera verksamheten 
med IT-stödet i form av förvaltningsobjekt är enligt Nordström & Welander 
(2002) viktigt, då detta är en av de fem framgångsfaktorerna för en lyckad 
förvaltning16. 
 
Kappa kraftliner har verksamheten och IT-stödet som en gemensam del. Av 
svaret på frågan framkommer att de har identifierat förvaltningsobjekten, just 
genom att svara på frågorna vad och vem. De har identifierat vilket system, 
med systemgräns som ska förvaltas, dvs. vad. Vidare har de identifierat 
systemägare och systemansvariga, för att därigenom få fram vem som ska 
ansvara för förvaltningen. Vi anser att den identifiering som genomförts hos 
Kappa avseende förvaltningsobjekt väl stämmer överens med de teorier som 
Nordström & Welander (2002) tar upp angående förvaltningsobjekt17.  

5.5.5 Kostnadsstyrning för systemförvaltning 
Enligt IT-cheferna görs ingen specifik kostnadsuppföljning som bygger på 
systemförvaltning, därför har vi inte kunnat få något svar på hur kostnaderna 
för själva förvaltningen förändrats under de senaste 5 åren. Däremot uppger 
båda att IT-kostnaderna, där förvaltning kan sägas ingå, ligger på en ganska 
stadig nivå under de senaste fem åren. Båda bedömer att kostnaderna kommer 
att ligga på samma nivå i förhållande till omsättningen även de närmaste åren.  
 
Den kostnadsuppföljning som bör göras enligt Brandt (2000) och Westin 
(1998) verkar inte ske vare sig hos Kappa eller hos NLS. Enligt Westin (1997) 
är det språk som används för att beskriva vilka IT-resurser som finns i en 
organisation ganska outvecklat hos de flesta organisationer. Mycket talar för 
att så är fallet även hos NLS och Kappa om man utgår från IT-chefernas svar. 
Det fanns vissa oklarheter om IT-kostnaderna18 och dess omfattning, 

                                                
15 Se Bilaga 1 DOS 
16 Se avsnitt 2.4 Figur 2.4, samt avsnitt 2.4.6 
17 Se avsnitt 2.4.6, identifiera förvaltningsobjekt 
18 Se teoriavsnitt 2.4.5, förbättringsområden p.8 
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fördelning etc. Den IT-relaterade ekonomistyrningen verkar vara ett problem 
som IT-cheferna har svårt att få grepp om. 

5.5.6 Arbetsfördelning av systemförvaltningsarbetet 
IT-chefernas uppfattning om hur arbetsfördelningen för systemförvaltningen 
ser ut är likartad. De anser att c:a 75 % av systemförvaltningstiden till 
anpassning av systemen (gäller fr.o.m. systemet gått in i förvaltningsfasen). 
Detta stämmer väl överens med det som Nordström & Welander (2002), 
Pressman (2000) samt Brandt (2000) tar upp angående ändringshantering inom 
systemförvaltning19.  

5.5.7 Drift av befintliga informationssystem 
NLS har haft sitt beslutsstödjande system Norrplan i drift sedan 1995. Deras 
ekonomisystem är 15 – 20 år gammalt. Att deras beslutsstödjande system 
överlevt så pass många år, beror troligtvis på att det från början utvecklades av 
personer som kan verksamheten. Detta understryker vikten av att förstå 
organisationens verksamhet och behov, vid framtagande av nya informations-
system. Kappa har haft sina informationssystem i drift mellan 1 – 10 år och 
beslutsstödjande system har varit i drift i mer än 5 år. Att deras besluts-
stödjande system har varit med i över 5 år, kan bero på flera orsaker. 
 
Kappas IT-chef säger att de inte gärna ändrar i ett beslutsstödjande system, 
eftersom det är mycket mänskligt kapital investerat i det. Vi tolkar detta som 
att man är mån om att behålla de befintliga beslutsstödjande systemen av just 
motivet, det investerade mänskliga kapitalet. Ett annat motiv kan vara att det 
kostar väldigt stora summor att utveckla nya system enligt Magoulas & Pessi 
(1998), varför organisationer strävar att minska dessa kostnader genom att 
försöka utöka systemens livslängd.  
 
Vid uppdateringen av de beslutsstödjande systemen är det enligt IT-cheferna 
oftast inte de beslutsstödjande systemen i sig som är problemet, utan den 
information som de grundar sina beslut på. Att kontinuerligt uppdatera sina 
beslutsstödjande system, borgar för att de har relevant och aktuell information 
att grunda sina beslut på (Turban & Aronsson, 2001), vilket, enligt vår 
uppfattning, i förlängningen borde öka möjligheterna att förlänga livslängden 
hos det befintliga beslutsstödjande systemet.[MH33] 
 
IT-cheferna ser inga speciella problem avseende förvaltning av 
beslutsstödjande system. Nordström & Welander (2002), Westin (1998) och 
Brandt (2000) gör ingen skillnad mellan beslutsstödjande system och andra 
(generella) informationssystem. Att ingen av de nämnda författarna skiljer på 
dessa system i systemförvaltningen förstärks av IT-cheferna på NLS och 
Kappa som har liknande uppfattning.  
 
Vi finner att båda företagens informationssystem generellt sett har levt väldigt 
länge, vilket kan bero på fler orsaker än de som nämnts. Inom såväl NLS som 
Kappas uppdateras systemen såväl generellt som ad hoc mässigt. Eftersom 
systemet uppdateras regelbundet, borde detta lägga grunden för att systemet 

                                                
19 Se avsnitt 2.4.6 
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ska ha goda förutsättningar att överleva på lång sikt. Andra orsaker kan vara 
att de förvaltar systemen väl, eller att de är så pass slimmade, att de tvingas 
hålla kvar vid befintliga system, då det förmodligen kostar mer att utveckla 
nya. En annan orsak kan vara att marknaden som de båda företagen verkar 
inom är relativt statisk, med få revolutionerande förändringar. 

5.5.8 Avveckling av informationssystem 
NLS har avvecklat ett större system under de senare 5 – 10 åren. I samband 
med detta kördes det gamla systemet parallellt med det nya under cirka 1 års 
tid. Vid Kappa håller man på och avvecklar ett dokumentationssystem, som nu 
har varit i drift i 7 – 8 år. Orsaken är den del att leverantören inte finns kvar, 
men också att delar till teknikplattformen som systemet är baserat på börjar bli 
svåra att få tag på. Avveckling av system kan bero på många orsaker som 
exempelvis att systemen inte går att bygga ut, leverantören finns inte kvar eller 
svårigheter att få tag på reservdelar till hårdvaran. 

5.6 Systemutveckling 
Hos bägge organisationerna är det kostnaderna och de affärsmässiga 
grunderna som påverkar valet av utvecklingsform. Det verkar inte finnas ett 
förutbestämt sätt som alltid tillämpas, utan det bestäms vid det aktuella 
tillfället, där man tittar på vilket som är det ekonomiskt sett bästa alternativet. 
 
IT-chefen vid NLS ger intryck av att de helst vill vidareutveckla med andra 
(för att hålla nere kostnaderna) eller nyanskaffa system över disk. Egen-
utveckling av system kostar i såväl pengar som arbetsinsats och företagets 
kärnverksamhet är viktigast. De få systemutveckare som NLS kan nyttja är 
viktiga och skapar ett beroende för företaget. Detta talar emot egenutveckling 
av specialsystem och för att skaffa standardsystem. Problemet är då att få tag 
på standardsystem som är anpassningsbara för företagets verksamhet. 

5.7 Övrigt 
Att som hos Kappa bygga upp organisationen med att låta t.ex. systemvetaren 
arbeta ihop med den som sitter på logistiksidan, tycker vi verkar vettigt, då de 
lär sig mycket om varandras delar, som verksamheten och systemet. Kappa har 
även infört en IT-controller för samordning av verksamheten. Detta torde 
innebära ökade möjligheter att påverka IT-verksamheten i rätt riktning, särskilt 
som IT-controllern lyder under VD:n och därför får mer mandat för sina 
beslut. Brandt (2000) säger att det är viktigt att de personer som finns med i 
systemförvaltningsorganisationen befinner sig på ungefär samma nivå inom 
resten av organisationen.20 
 
 

                                                
20 Se avsnitt 2.4.4 
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6. Resultat 
I detta kapitel redovisas de viktigaste slutsatserna från analysen i kapitel 5. 

6.1 Slutsatser 
Inledningsvis vill vi börja med att återge den forskningsfråga och syfte som 
ligger till grund för teorimaterialet, det empiriska arbetet samt analysen. 
Forskningsfrågan löd: 
 
Vad gör organisationerna, enligt dess IT-chefer, för att styra och säkerställa 
att de kan förvalta och utveckla befintliga informationssystem innehållande 
beslutsstödjande system över tiden? 
 
Utifrån forskningsfrågan formulerades följande syfte: 
 
Inledningsvis avser vi studera och beskriva hur IT-cheferna styr och leder 
systemförvaltningen vid respektive organisation. Därefter skall detta jämföras 
med teorier som vi bedömer relevanta för systemförvaltning och dess styrning. 
Slutligen är målet att hitta orsaker till eventuella skillnader mellan vad IT-
cheferna gör och de teorier som ligger till grund för arbetet. 
 
Med forskningsfrågan och syftet som riktmärke vid analysen av empiri och 
teori redovisas de viktigaste slutsatserna som vi kommit fram till enligt nedan.  
 
Organisation- och IT-management 
I vår fallstudie har vi sett att båda IT-cheferna sitter i ledningsgruppen för sina 
respektive företag. Av detta drar vi slutsatsen att IT går mot att bli mer 
integrerat i företagens verksamhet. 
 
Strategier 
Om systemförvaltningsstrategier, som bör bygga på en IS/IT-strategi, saknas 
försvårar det troligtvis IT-chefens styrning av företagets systemförvaltnings-
arbete. Avsaknaden av dokumenterade strategier kan innebära problem. 
Exempelvis skulle IT-chefen på NLS förmodligen få ett bättre helhets-
perspektiv på systemförvaltningen om företaget utarbetar en IS/IT-strategi för 
att därefter utveckla en systemförvaltningsstrategi enligt exempelvis Brandts 
(2000) 8 delaktiviteter21. Vår slutsats blir att avsaknaden av IS/IT-strategier 
försvårar styrning och ledning av systemförvaltningen, varför framtagande av 
IS/IT-strategier bör prioriteras av IT-chefen vid NLS. 
 
Systemstrukturering 
IRM verkar vara den systemarkitektur som uppfattas som den mest kostnads-
effektiva och verksamhetsanpassade arkitekturen hos de två IT-chefer vi pratat 
med. Av detta kan vi dra slutsatsen att enligt IT-cheferna hos de undersökta 
organisationerna satsar de på en IRM baserad systemarkitektur, då denna 
uppfattas som den mest kostnadseffektiva och därför också borgar för 
systemens fortsatta överlevnad. 
 
                                                
21 Se avsnitt 2.4.5 
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Systemförvaltning 
En liten systemförvaltningsorganisation med personer som har fler än en 
befattning, verkar vara både mer beroende av nyckelpersoner samt av 
utomstående konsulter för att driva systemförvaltningsarbetet. Detta tror vi 
kan påverka företagets IT-utveckling i negativ riktning med bl.a. ökad 
sårbarhet beroende på ökad risk för kompetens- och kunskapsbrist hos IT-
chefen och dennes personal. För att minska den egna sårbarheten bör därför 
organisationerna sträva efter att fördela kunskaper och kompetenser på flera 
personer. På så sätt minskas beroendet av nyckelpersoner. 
 
Fallstudien pekar på att den IT-relaterade ekonomistyrningen verkar vara ett 
problem för IT-cheferna att hantera. Kostnadsuppföljning av företagens 
systemförvaltning verkar saknas vilket troligtvis gör det svårare att mäta 
kostnadseffektiviteten och därmed kunna styra och påverka system-
förvaltningsarbetet.  
 
Fallstudien visar att informationssystemens livslängd vid båda företagen 
verkar bero på två övergripande faktorer som inbördes påverkar varandra. Det 
är den snabba tekniska utvecklingen och kostnader för investeringar i nya 
system. Sannolikt är det dessa två faktorer som är huvudorsaken till att båda 
företagen lägger ner mycket arbete på att underhålla befintliga system med 
uppdateringar såväl regelbundet som ad hoc-mässigt. 
 
Anpassning av systemet står för 75 % av den totala tiden som läggs ned på 
systemförvaltningsarbete. Vi har inte funnit någon skillnad mellan NLS och 
Kappa avseende detta. Vår fallstudie visar att fördelningen av system-
förvaltningsarbetet inte är beroende av organisationens storlek, utan har en 
likartad procentuell fördelning. 
 
Systemutveckling 
Systemutveckling sker på affärsmässiga grunder där investeringar skall ge 
avkastning. IT-cheferna har beskrivit problemen med den IT-relaterade 
ekonomistyrningen vilket kan göra det svårare att motivera investeringar i 
systemutveckling och nyanskaffning om IT-cheferna inte kan visa på den 
ekonomiska nyttan av dessa investeringar över tiden.  
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7. Diskussion 
Här tar vi upp metoddiskussion samt egna reflektioner över det arbete som vi 
genomfört 

7.1 Metoddiskussion 
Examensarbetet har varit en lärorik tid som givit oss många erfarenheter. I 
detta avsnitt ska vi försöka att kritiskt beskriva vårt metodarbete i syfte att 
lyfta fram det vi anser har varit vald metods styrka och svagheter samt ge 
förslag på alternativa metodval. 
 
Inledningsvis har vi funnit att det varit en fördel att genomföra intervjuerna på 
plats med berörda individer, eftersom intervjuerna har kunna ske i rätt arbets-
miljö samt i form av en dialog istället för en monolog som enkäter tenderar att 
bli.  
 
Själva genomförandet, där en av oss ställer frågor medan den andre lyssnar vid 
sidan av, har fungerat bra. Detta eftersom det ökar möjligheterna för oss att 
uppmärksamma om respondenten verkligen svarar på den aktuella frågan, men 
också att den som intervjuar inte missar någon lämplig följdfråga utifrån de 
svar som respondenten ger. 
 
Efter genomförda intervjuer, skrevs dessa ned i dokumentform, för att få med 
vad respondenterna svarade. Vi har även låtit respondenterna läsa igenom våra 
sammanställningar över de genomförda intervjuerna, samt gett dem möjlighet 
att kommentera eller komplettera dem. 
 
De svagheter vi kan se med vår metod är delvis avsaknaden av ett kvantitativt 
underlag (Dahmström, 2000) som gör att viss försiktighet bör råda när det 
gäller att dra alltför långtgående slutsatser som kan sägas gälla för många 
organisationer eller individer. Den vetenskapliga ansatsen kan tyckas vara 
självklar i och med valet att göra en fallstudie men det hade mycket väl hade 
kunnat vara en kvantitativ fallstudie eller en kombination av såväl kvalitativ 
som kvantitativ ansats. En förstudie hade med fördel kunna genomföras vilket 
troligtvis hade givit oss ett ännu bättre underlag att arbeta med. 
 
Valet av intervjupersoner gjordes av respektive organisation, utifrån den 
beskrivning vi gav, av vad vi ville ta reda på. Detta kan påverka resultatet, då 
det inte är helt säkert att vi har intervjuat rätt person. Samtidigt är det också 
möjligt att organisationerna själva har bäst koll på vem som är mest lämplig att 
kunna svara på de frågor vi hade att ställa 
 
Sammantaget anser vi oss nöjda med vårt metodval men samtidigt väl 
medvetna om att det finns fler metoder att tillgå som är fullt användbara i 
denna typ av fallstudie. Exempelvis kunde analysmetoden ha genomförts på 
ett sådant sätt att analysen i ett första steg gjordes på respektive företag för att i 
nästa steg göras som en samlad analys på båda företagen. 
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7.2 Egna reflektioner 
NLS storlek har påverkan på hur systemförvaltningen leds och organiseras. IT-
chefens arbete har utökats under senare år som följd av IT-utvecklingen. 
Systemförvaltningen fungerar trots att mycket av det Brandt (2000), 
Nordström & Welander (2002) etc. påstår vara väsentligt för att system-
förvaltningen ska fungera, inte genomförs vid NLS. Vad kan detta bero på? En 
orsak skulle kunna vara att deras teorier verkar giltiga enbart vid större 
organisationer och således inte applicerbara på de mindre i kombination med 
att dess verksamhet är relativt statisk. 
 
Inom NLS saknas dokumenterad IS/IT-strategi och systemförvaltningsstrategi, 
vilket vi enligt vår uppfattning beror på orsaker som: 
 
Ø Verksamhetens relativt statiska miljö 
Ø Avsaknaden av organiserad IT-avdelning (beroende på att det är ett 

litet företag) samt 
Ø Ett mindre beroende av verksamhetsknutna datasystem (Norrplan) som 

gör att verksamheten fungerar även om systemet inte fungerar 
 
Systemförvaltning av beslutsstödjande system skiljer sig inte nämnvärt från 
vanliga informationssystem. IT-chefen vid Kappa säger att det viktiga vid 
beslutsstödjande systemen, är den information, som de grundar sina beslut på. 
Detta torde innebära att det gäller att anpassa systemen efter omvärlds-
förändringar, men det är inget som är unikt för beslutsstödjande system. 
 
Ledningen hos Kappa säger att de gör ingenting utan att användarna får vara 
med och säga till. Vi har inte frågat användarna om detta stämmer, men finner 
ingen anledning att inte tro att så är fallet. För att informationssystem ska 
överleva på lång sikt, måste de också användas. Att ge förutsättningar för detta 
är t.ex. genom att låta användarna får vara delaktiga i de förändringar som sker 
i systemet, vilket verkar ske hos Kappa utifrån de svar som IT-chefen lämnat. 
Detta torde innebära att ett system har bättre förutsättningar att överleva på 
lång sikt om användarna av systemet i fråga är delaktiga samt även accepterar 
det system som de ska arbeta i. 
 
Informationen ska finnas på ett ställe och uppdateras på ett ställe samt vara 
åtkomlig för samtliga som är i behov av den. Det är något som bägge IT-
cheferna eftersträvar. De är ute efter en dataadministrativ systemarkitektur 
(IRM). Vi har dragit slutsatsen att detta torde innebära en effektivare system-
förvaltning, då det borde vara lättare att förvalta informationssystem, där data 
ligger lagrat på ett ställe, än på flera. Hur kan vi påstå detta? Om vi ser till de 
beslutsstödjande systemen, är de mycket beroende av korrekt data att fatta sina 
beslut på. Vi anser att det finns bättre förutsättningarna för att data är korrekt, 
om det finns lagrat på ett ställe, istället för flera. Även uppdatering av data 
underlättas om detta ska ske på ett ställe. Vidare torde kostnaderna för system-
förvaltning minska, då data finns lagrat på ett ställe och därmed också riskerna 
för redundans minskar. Att göra organisationsförändringar underlättas också, 
eftersom informationen finns lagrad på ett ställe och är oberoende av vilken 
verksamhet som pågår på respektive ställe. 
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7.3 Förslag till vidare forskning 
En intressant fortsättning på det arbete som vi gjort vore att jämföra 
effektiviteten i systemförvaltningsarbetet mellan företag i samma branscher. 
Ett annat intressant problem är hur IT-relaterad ekonomistyrning ska tillämpas 
för att underlätta kostnadsuppföljning, investeringsbedömningar etc för IT-
chefer på olika nivåer i en eller flera organisationer. 
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Begrepp och definitioner 
Användare De individer som använder dator-

informationssystemet i sitt arbete. 
 

Beslutsstödjande system, BSS 
(eng: decision support system, 
DSS) 

Datasystem vars syfte är att stödja och 
underlätta beslutsfattande vid ostrukturerade 
problem. (Turban 2001) 
 

Databasadministratör Person som ansvarar för den tekniska 
förvaltningen av organisationens databaser. 
(Connolly & Begg 2002) 
 

IS Informationssystem 
 

IT Informationsteknologi 
 

IT-infrastruktur Hårdvara i form av datorer, nätverk och 
periferiutrustning. Basprogramvara som 
operativsystem, databashanteringssystem, 
kommunikationssystem och liknande typer 
av grundläggande programvara. (Axelsson, 
1998) 
 

Systemadministratör Person som har drift/underhåll och 
säkerhetsansvar samt en högre behörighet i 
systemet än andra användare av systemet. 
 

Systemförvaltare  
(eng: data administrator) 

Person som ansvarar för en organisations 
systemförvaltning. (Connolly & Begg 2002) 
 

Systemägare Den eller de som är ägare av det aktuella 
systemet. 
 

DOS (Disk Operating System) Ett gammalt operativsystem som var vanligt 
innan Windows togs fram. 
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Intervjufrågor med motiv 
Här redovisas de intervjufrågor som vi ställde till respondenterna, med 
tillhörande motiv till varför respektive fråga ställdes. 
 
Ledning och organisation 
 

1. Hur definierar ni systemförvaltning? 
 
Motiv: Vi vill veta om organisationens definition avseende systemförvaltning 
skiljer sig från dem som anges i teorin 
 

2. Hur ser ledningen på begreppen systemförvaltning och förvaltnings-
objekt samt vad som ska förvaltas och hur förvaltning ska ske vid ert 
företag? 

 
Motiv: Ledningens syn på förvaltning ger en uppfattning om de ser det hela 
som en möjlighet eller som något av ondo. 
 

3. Vilken styrningsform (målstyrning, handlings/metodstyrning eller 
självstyrning) har företaget avseende systemförvaltning  

 
Motiv: Teorierna talar om dessa tre styrningsformer avseende system-
förvaltning. Vi vill veta om aktuell organisation har någon av dessa, eller 
kanske någon helt annan, som inte är upptagen i teorin. 
 

4. Hur prioriteras systemanskaffning, systemförvaltning och system-
utveckling i förhållande till varandra? 

 
Motiv: Vi vill med denna fråga få reda på huruvida pass mycket system-
förvaltningen prioriteras i förhållande till de övriga angivna delarna. 
 

5. Vilken bedömning gör ni avseende på kostnadsutvecklingen inom 
systemförvaltning? Varför gör ni den bedömningen? 

 
Motiv: Det är intressant att få ledningens bedömning om kostnaderna för 
systemförvaltning kommer att förändras eller inte i framtiden, då system-
förvaltning står för den största delen av ett systems livslängd. 
 

6. Hur ser ni på användaracceptansen för befintliga, nya och/eller 
vidareutvecklade system? Vad gör ni för att säkerställa en så hög eller 
tillräcklig användaracceptans som möjligt vid utveckling, införande, 
drift samt under avvecklingsfasen? 

 
Motiv: En av anledningarna enligt teorin till att informationssystem avvecklas 
i förtid, är bristen på användaracceptans. Vi vill ta reda på hur ledningen ser på 
vikten av användaracceptans, samt få en uppfattning om vad ledningen gör för 
att säkerställa detta.  
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7. Beskriv er uppfattning om hur användarna upplever de system de 
använder? 

 
Motiv: Det är intressant att få höra hur ledningen uppfattar användarnas 
upplevelser av systemet, då svaret på denna fråga kan kopplas till föregående 
angående användaracceptans. Är användaracceptansen hög, torde detta också 
innebära att användarna upplever systemen som något positivt att arbeta i.  
 

8. Vet ni hur mycket systemen används? Om i så fall, på vilket sätt och 
hur ofta gör ni den uppföljningen? Hur mäter ni i så fall detta? 

 
Motiv: Har ledningen koll på hur mycket systemen används? Detta är viktigt, 
för att inte ha kvar system som ingen eller väldigt få använder.  
 
IS/IT-strategi och systemförvaltningsstrategi 
 

9. Finns det en dokumenterad IS/IT-strategi?  
 
Motiv: En skriftligt dokumenterad IS/IT-strategi ger en uppfattning om 
organisationen har funderat något kring detta. Är strategin enbart informellt 
muntligt uttalad, tyder detta på att det inte är speciellt prioriterad.  
 

10. Finns det någon dokumenterad systemförvaltningsstrategi 
 
Motiv: Om förvaltningen är prioriterad, borde det också finnas nedskrivet i 
form av en systemförvaltningsstrategi. Frågan är med för att ge en tydligare 
bild av hur systemförvaltning prioriteras inom organisationen. 
 
Systemstrukturering 
 

11. Vilken typ av systemarkitektur har ni i dag? 
 
Motiv: Finns det en systemarkitektur eller är det ”spagettistruktur”? En god 
systemarkitektur ger förutsättningar för god systemförvaltning.  
 

12. Avser ni att behålla eller förändra den systemarkitektur ni har idag?  
 
Motiv: Utifrån föregående fråga, vill vi veta om organisationen har för avsikt 
att bibehålla eller förändra systemarkitekturen. Vi får härigenom en indikation 
på om organisationen är nöjda med nuvarande arkitektur. 
 
Förvaltning 
 

13. Finns det en systemförvaltningsorganisation? Hur ser den ut i så fall ? 
 
Motiv: Systemförvaltningen har bättre förutsättningar att fungera om det finns 
en formell systemförvaltningsorganisation.  
 

14. Vad är orsaken till att dagens systemförvaltningsorganisation ser ut 
som den gör?  
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Motiv: Vi vill veta om organisationen har tänkt till, då de organiserat system-
förvaltningsorganisationen eller om de organiserat den utan att egentligen 
funderat något speciellt vad den ska syfta till. 
 

15. Finns uttalade roller och ansvarsområden som IT-chef, system-
förvaltare, systemägare, databasadministratör, teknisk chef etc.? Har 
ni andra benämningar eller befattningar som motsvarar dessa?  

 
Motiv: Är roller och ansvarsområden klart uttalade, minskar risken för att 
förvaltningsåtgärder faller mellan stolarna, p.g.a. att ingen är satt som ansvarig 
för det. Vi vill även ta reda på om rollerna överensstämmer med de som teorin 
tar upp. 
 

16. Hur många system förvaltar ni? Vilka typer av system har ni? 
 
Motiv: Är det många eller få system. Det är mer arbete att förvalta många 
system än några få. Typerna av system påverkar också förvaltningen. Vissa 
system kanske är mer statiska än andra och kräver därför mindre resurser 
avseende systemförvaltning. 
 

17. Har ni eller har ni inte identifierat och strukturerat era system i 
förvaltningsobjekt och i så fall hur och varför? 

 
Motiv: Enligt teorin är det viktigt att inte separera verksamheten från IT-
stödet i samband med förvaltning. Vi vill med denna fråga ta reda på om 
organisationen gjort denna identifiering, samt varför de gjort den. Detta är 
sedan tänkt att jämföras med vad teorin säger om detta. 
 

18. Hur mycket kostar systemförvaltningen av IS/IT-systemen totalt i 
förhållande till omsättningen idag och för fem år sedan?  

 
Motiv: Har systemförvaltningskostnaderna förändrats i förhållande till 
omsättningen. Detta är intressant, då det ger en fingervisning om 
proportionerna avseende systemförvaltningskostnaderna förändrats något.  
 

19. Hur mycket förvaltningsarbete lägger ni ner procentuellt på att rätta 
fel, anpassa och förbättra, sanera (d.v.s. ta bort delar som inte längre 
används)? 

 
Motiv: Här vill vi veta om verkligheten skiljer sig eller stämmer överens med 
det som teorierna säger. 
 

20. Hur länge i drift på befintliga system? En tidsaxel på när de olika 
systemen började användas (generella siffror) 

 
Motiv: Vi vill ta reda på om organisationens system generellt levt under 
ganska lång tid (mer än 5 år), eftersom endast 1/3 överlever 5 år enligt teorin. 
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21. Finns det system som avvecklats de senaste 5 åren? I så fall, hur 
många och vilka system (inklusive typer) har avvecklats de senaste 5 
åren? Varför blev dessa system avvecklade? Hur länge var dessa 
system i drift? 

 
Motiv: Var de system som avvecklades relativt nya (yngre än 5 år) eller hade 
de levt sin fulla livslängd? Denna fråga i kombination med föregående tror vi 
ger oss svar på om organisationens informationssystem generellt sett överlever 
sina första 5 år eller inte. 
 

22. Hur ofta uppdateras era beslutsstödjande system, expertsystem eller 
intelligenta system avseende data och kunskap (data i form av regler 
som blir kunskap)?  

 
Motiv: Ett BSS kräver kontinuerlig och aktuell data att fatta beslut på. Vi vill 
ta reda på om och hur ofta denna uppdatering sker och koppla detta till tidigare 
frågor avseende livslängden, för att se om uppdatering av data också hänger 
samman med livslängden på systemet. 
 
Systemutveckling 
 

23. Sker systemutveckling internt, via konsult eller sker det på båda 
sätten? 

 
Motiv: Valet av systemutvecklingsform påverkar den dagen systemet ska 
vidareutvecklas, då organisationen kan ha blivit beroende av nyckelpersoner, 
speciellt konsult etc.  
 

24. Hur ser ni på nyutveckling och vidareutveckling av system?  
 
Motiv: Finns det olika syn på detta? Är det någon av dessa som 
organisationen föredrar framför den andra? 
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Redovisning av empirin 
Här följer en redovisning över den empiriska undersökningen som 
genomfördes. Redovisningen är uppdelat i ett antal delområden, där svaren 
inom respektiver delområde redovisas nedan. 

Organisation och IT-management 
I denna del redovisas respondenternas svar på de frågor som ställdes kring 
organisation och ledning. Frågorna till respondenterna återfinns i bilaga 2. 

IT-chefens syn på systemförvaltning 
NLS 
IT-chefen Ronny Thelin menar att systemförvaltning en del av verksamheten. 
Verksamheten är uppbyggd kring ett informations- och ledningssystem som 
heter Norrplan vilket innehåller beslutsstödjande funktioner. Deras system ska 
kunna ge snabb överblick samt kunna tillgodose dem med all nödvändig 
skogsbruksinformation. 
 
Kappa Kraftliner 
IT-chefen Kent Lidman säger att underhåll av system som är i drift alltid är 
prioriterat före utveckling. Vidare säger han att det är prioritet 1 att det som 
har satts igång ska fungera eftersom de har en produktion som går 7 dagar i 
veckan, 24 timmar per dygn, 365 dagar om året. Avslutningsvis säger Lidman 
att det som är i gång, det är igång och det ska man inte gå in och ändra på. 

IT-chefens beskrivning av företagets val av styrningsform  
NLS 
Styrningen av systemförvaltningen i NLS följer samma styrform som 
styrningen av företaget d.v.s. med ansvarsområden, budgetansvar etc. I 
praktiken innebär det att IT-chefen har en mer stödjande roll till systemägarna 
som exempelvis ekonomichefen. 
 
Kappa Kraftliner 
Lidman säger att både förvaltning och utveckling styrs av prioriteringsmöten. 
Dessa hålls ungefär var 6:e vecka, där ansvariga för olika system och 
beslutsfattare sitter med och bestämmer vad som ska göras gällande 
förvaltning och utveckling. Vidare säger han att förvaltningen styrs utifrån en 
operativ organisation också och tar som exempel upp ekonomichefen. 
Ekonomichefen är systemägare för ekonomisystemet, han kan vara själv vara 
systemansvarig eller han kan ha delegerat systemansvar till någon av sina 
medarbetare. Den systemansvarige för ekonomisystemen har en motsvarighet 
på IT-avdelningen som ska stödja denne i frågor som rör ekonomisystemen. 
Dessa två sköter den löpande förvaltningen av systemet. Det är också de som 
oftast kommer med initiativ kring utveckling. 

IT-chefens beskrivning av företagets IT/IS-prioriteringar 
NLS 
Det finns inte klart uttalade prioriteringar hos NLS. Thelin säger sig ha svårt 
att se att de har någon inbördes prioritering mellan systemanskaffning, system-
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förvaltning och systemutveckling. Han beskriver att det pågår en ständig 
vidareutveckling av systemet Norrplan. Däremot uppger Thelin att det sker en 
ständig jakt på kostnader.  
 
Kappa Kraftliner 
Sett till resurserna prioriteras ibland förvaltningen högre av det skälet att vi har 
en drift som måste fungera säger Lidman. I övrigt sker prioritering utifrån rena 
affärsmässiga principer. Vidare säger Lidman att avvägningar sällan görs 
mellan systemanskaffning, systemförvaltning, och systemutveckling, utan att 
de ser på det hela som vad de behöver göra. Lidman säger även att 
nyanskaffning av system är någonting man undviker om man redan har ett och 
motiverar detta med att så fort du nyanskaffar för ett visst ändamål, så drar du 
på dig en massa övriga problem. 

IT-chefens uppfattning om kostnadsutvecklingen  
NLS 
Kostnadsutvecklingen rusar iväg uppger Thelin. Enligt honom har den varit 
relativt konstant under de senaste fem åren men satsningen på att integrera en 
webbaserad kartlösning i Norrplan bedöms öka kostnaderna. Utvecklings-
kostnaden har hitintills varit en och en halv miljon och till det skall läggas 
kostnader för användarrättigheter, kartor, fastighetsuppgifter etc. Däremot var 
utvecklingskostnaden låg för Norrplan och likaså har förvaltningen av såväl 
Norrplan som övriga administrativa system varit låga. Steget till att införa 
GIS-applikationer är således det som gör att kostnaderna för system-
förvaltningen bedöms öka. Hårdvarusidan bedöms av Thelin öka något, men 
han tror att billigare kommunikation med olika bredbandslösningar blir 
billigare, så sammantaget är ledningens bedömning att kostnaderna förblir 
någorlunda oförändrade avseende på hårdvaru- och kommunikationsområdet. 
 
Kappa Kraftliner 
Vad avser kostnadsutvecklingen för systemförvaltningen säger Lidman att han 
inte tror att det kommer att ske några dramatiska förändringar. Dock säger han 
att den kanske kommer att öka en del för dem, detta beroende på att de har en 
del system som är en aning ålderstigna. Ett ålderstiget system har ju ofta sats 
sig, så att det fungerar bra säger Lidman och fortsätter med att ta upp om ett 
äldre system är så stabilt att du ej behöver röra dem, då kommer kostnaden 
också gå ned. Men säger han vidare och tar som exempel upp ett ekonomi-
system, ju närmare produktionen och speciellt ju närmare kunden du kommer, 
desto mer måste det röras om i systemet och då kan förvaltningskostnaderna 
öka. 

IT-chefens syn på användaracceptans  
NLS 
Thelin anser det vara ett generellt problem med användaracceptansen hos de 
som är ute på fältet. Han säger att ”som köpare vill jag vara ute i skogen och 
köpa virke av leverantörer, det är ju min uppgift, inte vill jag sitta vid en dator 
och administrera”. Vidare menar han att man väldigt fort glömmer bort vilken 
nytta som datorstödet och dess system för med sig. Ett annat problem som 
nämns är att klara ut vem som ska göra vad i systemet då NLS är en så pass 
”slimmad” organisation. För att komma åt dessa problem så sker en ständig 
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fortbildning i företaget vilket även gör att förståelsen för systemens för- och 
nackdelar ökar hos användarna. Det framgår också att styrelsen och dess 
administrativa personal inte har tid att motivera användarna om systemets 
fördelar mm. Thelins uppfattning om hur han tror att användarna upplever de 
system de jobbar i utgår från han erfarenheter. Han tror att en användares 
uppfattning om systemen som han eller hon arbetar med beror på användarens 
eget dataintresse. 
 
Kappa Kraftliner 
På frågan om hur ledningen ser på användaracceptans för nya och/eller vidare-
utvecklade system säger Lidman att han tror att de generellt sett har en väldigt 
god användaracceptans, vilket enligt Lidman beror på att de gör ingenting utan 
användarmedverkan. Vidare tar han upp prioriteringsmöten som hålls, där 
behoven kanaliseras, vilket enligt honom gör att du ofta får en väldigt bra 
användaracceptans. I och med att du har användarmedverkan i allt det du gör, 
blir det deras system enligt Lidman. Det är nästan alltid inkörningsproblem 
med vad du än gör, men har du användarmedverkan, så hjälper användaren till 
lika mycket som vi på IT, då det är lika mycket hans system som vårt och han 
vill lika gärna som oss, får det här att fungera. 
 
Vad gäller hur användarna upplever de system de använder säger IT-chefen  
att de har ett system som till stor del är textbaserat och det tycker framförallt 
många yngre människor som kommer in i organisationen att det är pest. Han 
tar som exempel upp ett av cellbolagen, där detta kördes, men användarna 
ville inte använda det, då det tyckte att systemet var dåligt. Det som gjordes då 
var att man la ett grafiskt gränssnitt ovanpå det system de använde. 
Funktionerna var desamma som tidigare, fast nu pekade och klickade man 
istället för att använda tangenterna. Resultatet av detta blev att användarna 
tyckte att systemet blev jättebra, trots att funktionaliteten i systemet var 
densamma. Han avslutar med att ta detta som ett exempel på designens 
betydelse och att man inte ska underskatta den. 

IT-chefens syn på systemanvändning, uppföljning och 
mätning  
NLS 
”Uppföljningen får man som ett brev på posten” säger Thelin och fortsätter, 
”därför att man registrerar in uppdragen och produktionen kan man följa i 
systemet”. Genom att man hela tiden ser vad som händer och vad som 
kommer in i systemet (olika typer av data) så menar han att det därigenom 
sker en naturlig uppföljning av de system som används. Ronny exemplifierar 
med att det inte kan komma in en kubikmeter ved om det inte görs en 
mätorder, ett uppdrag eller ett kontrakt. Ett annat exempel på att följa upp att 
systemen används och att de används på rätt sätt är den dagliga uppföljningen 
av de volymer (köp, avverkning, vedlager etc.) som hanteras gentemot 
budgeten. När det gäller övriga system såsom administrativa system och löne- 
och personalredovisningssystem uttrycker han att ”mig veterligen har vi inga 
system som inte används”. Han uppgav däremot inte om de använde några 
andra mätmetoder för att följa upp och kontrollera systemförvaltningen hos 
företaget. 
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Kappa Kraftliner 
Lidman säger att han tror att de har rätt bra koll på hur systemen används. Om 
det är ett system med flertal användare, har man någon form av träffar runt 
systemet. Detta är beroende på i vilken fas systemet är i. Har systemet funnits 
länge, är det nog långt mellan träffarna, men är systemet nytt, är behovet för 
träffar troligen större. Vidare säger han att han tror att de har mycket få system 
där folk inte använder det. Sådana system brukar tas ur drift fort. 

IT-chefens beskrivning om företagets IS/IT-strategier 
Nedan redovisas svar på de frågor som berör de undersökta företagens IS/IT-
strategier. Sammanställning över de frågor som ställdes återfinns i bilaga 2. 
 
NLS 
Någon dokumenterad IS/IT-strategi, systemförvaltningsstrategi eller system-
arkitekturstrategi finns ej hos NLS. Enligt Ronny Thelin fanns det en 
dokumenterad strategi för uppbyggnaden av systemet Norrplan som ligger till 
grund för NLS IS/IT-strategi. Den strategin innehöll delar som hur Norrplan 
skulle byggas upp, utvecklas, förvaltas och hur utbildning skulle genomföras. 
När det kommer nyheter som berör systemanvändningen eller arbetssättet i 
verksamheten eller behov som kräver förändringar i systemen, så har styrelsen 
möten där det diskuteras hur man ska genomföra eller lösa dessa behov eller 
förändringar. Mötena kan även genomföras med deltagare som geografiskt 
befinner sig på andra platser i landet med stöd av olika typer av 
kommunikationsutrustning. . 
 
Kappa Kraftliner 
Lidman säger att det finns en dokumenterad IS/IT-strategi. Han fortsätter med 
att säga att de försöker få in mera IT-strategi, inte som en egen del, utan som 
en del i företagets strategiska planering. I företagets strategiplan, finns ett 
avsnitt rörande IT. Han tar som exempel upp sulfatfabriken. I de strategiska 
planer som gäller sulfatfabriken är IS/IT-strategin integrerad med företagets 
strategi för fabriken. 

Systemförvaltningsstrategi 
NLS 
I likhet med IS/IT-strategin finns inget styrdokument för systemförvaltnings-
strategin utan endast dokument i form av manualer till systemen.  
 
Kappa Kraftliner 
Lidman säger att de inte har någon särskild strategi för systemförvaltningen, 
utan att den ingår i IT-strategin. Vidare säger han att de inte separerar på IS-
strategi och IT-strategi, utan att de drar ihop dem med varandra. De använder 
en term som de kallar för ICT (Information and Communication Technology) 
som innefattar bägge sakerna, d.v.s. både den teknologiska och den system-
mässiga delen. Ingenting skrivs gällande IT-strategin som ska in i strategi-
planen förrän han som IT-chef vet företagets övergripande mål. 
 
När det gäller kravspecifikation för inköp av system eller anlita konsulter 
används ingen speciell policy. I regel ska du in med någonting som ska länkas 
ihop med någonting annat. Han säger vidare att de länge har haft som policy 
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att systemen ska vara hopkopplade, dvs. finns data i ett system, ska det inte 
finnas i ett system till. Vidare tar han upp budgetrestriktioner som man ofta 
måste ta hänsyn till och som beslutas av styrelsen. De utgår från de 
förutsättningar de har att tillgå och har därför ingen speciell policy. 

Systemarkitekturstrategi 
NLS 
Thelin beskriver att det jobbar mot att registreringar av olika typer av data 
endast ska behöva göras en gång i systemet. Likaså finns det olika 
behörighetsnivåer beroende på arbetsuppgifter och befattning i företaget. 
Norrplan och övriga systems data finns lagrade på gemensamma servrar där 
man kan hämta den data som erfordras. Således saknas en dokumenterad 
systemarkitekturstrategi. 
 
Kappa Kraftliner 
Lidman säger att de beslutsstödjande systemen är integrerade med övriga 
informationssystem, eftersom beslut ska fattas på det som händer nu, näst intill 
i realtid. Lidman tar även upp andra exempel, där beslutsstödssystemet måste 
vara väl integrerat med övriga system och nämner där det system som de 
använder för att bedöma affärer. De måste vara väl integrerat med deras 
affärssystem, eftersom de vill inte fatta affärsmässiga beslut på det som hände 
förra månaden, utan fatta affärsmässiga beslut på det som ska hända till 
veckan. 

IT-chefens beskrivning av företagets system-
strukturering 
Nedan redovisas svar på frågor kring systemstrukturering. För komplett 
sammanställning över de frågor som ställdes, se bilaga 2. 

Typ av systemarkitektur 
NLS 
I dagsläget har NLS en arkitektur som innebär att de har två SQL-servrar 
placerade vid huvudkontoret. Alla användare är uppkopplade mot dessa 
servrar. Enligt Thelin avser NLS att inte förändra denna arkitektur inom över-
skådlig tid. 
 
Kappa Kraftliner 
Vad gäller systemarkitektur säger Lidman att de försöker att inte ha 
informationen på flera ställen, utan ha den samlat på ett gemensamt ställe, 
detta av datakvalitetsskäl. Vidare säger han att de försöker ha så lite dubbel-
lagring som möjligt, men att det ibland är svårt att undvika. 
 
Vad gäller att behålla nuvarande systemarkitektur, säger Lidman både ja och 
nej på den frågan. De system som kan hämta ur samma databas, vill vi behålla. 
Det kan också vara gånger då du har ett nytt och elegant system som ska 
fungera ihop med ett gammalt system, som kör med ingress databas, då 
kommer det att uppstå transaktioner mellan systemen, oavsett om man vill det 
eller inte. Det hela går inte att lösa utan det måste till transaktionsvägen och 
det är en arkitektur som vi inte vill ha, utan förändra säger Lidman.  
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IT-chefens beskrivning av företagets systemförvaltning 
Nedan redovisas svar på frågor kring systemförvaltning. För komplett 
sammanställning över de frågor som ställdes, se bilaga 2. 

IT-chefens definition av systemförvaltning 
NLS 
IT-chefen Ronny Thelin säger att i hans definition av systemförvaltning ingår 
företagets samtliga system. Här framgår det inte om det även är styrelsens och 
företagets definition. Han beskriver vidare att alla, utifrån sin behörighet, har 
rätt att använda systemet. Datasystemen beskriver han som en integrerad del 
av produktionen.  
 
Kappa Kraftliner 
Enligt Lidman har företaget ingen definition på systemförvaltning som sådan, 
utan att systemförvaltning handlar om system som är i drift och som ska 
fortsätta vara i drift. Systemförvaltning i drift innebär mer än att bara se till att 
det går från dag till dag säger Lidman och tar upp förändrade lagar som 
exempel, då systemen måste anpassas efter det, vilket också ingår i begreppet 
systemförvaltning. 

Systemförvaltningsorganisation 
NLS 
NLS organisation är liten vilket innebär att en person kan ha flera tillika-
befattningar. Enligt Ronny Thelin så finns funktioner såsom IT-ansvar, 
informationsansvar etc. fördelat på olika befattningshavare hos NLS. IS/IT-
funktionerna finns men placerade på få personer. ISO-certifiering nämns också 
som en del av företagets arbete som hanteras av de människor som arbetar 
med systemförvaltning. NLS har en grupp av beslutsfattare som kallas skogs-
gruppen vars arbete går ut på att diskutera löpande vad som ska göras och inte 
göras. Vilka som ingår i denna grupp har vi inte fått klarhet i men vi uppfattar 
att det är en arbetsgrupp sammansatt av personer som är kunniga inom IT-
frågor. Deras beslut innefattar även såväl generella IS/IT-frågor som mer 
specifika sådana. Orsaken till vald organisation uppger Thelin är den 
”slimmade”organisationen. 
 
Kappa Kraftliner 
Lidman säger att de har en utsedd systemansvarig både på användarsidan och 
på IT-sidan inom systemförvaltningsorganisationen. Det är dessa två personer 
som ansvarar för att systemen fungerar och förvaltas på ett bra sätt. På IT-
sidan är det en systemansvarig som är kopplad mot systemägaren. 
 
Orsaken till att dagens systemförvaltningsorganisation ser ut som den gör, är 
den att det fungerar bra enligt Lidman. Om någon kommer från t.ex. ekonomi 
till IT och säger att något är dåligt eller inte fungerar som det ska, görs väldigt 
lite. Om det däremot kommer synpunkter eller klagomål från systemansvariga 
eller systemägare så analyseras och vid behov åtgärdas de problem som dessa i 
kraft av sina befattningar lyft fram. 
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Befattningar, roller och nyckelpersoner 
NLS 
På frågan om det finns uttalade roller och/eller befattningar såsom IT-chef, 
systemförvaltare, systemägare, databasadministratör etc. svarade Thelin 
följande: ”Jag höll på att säga att jag är samma person”. Han uppger 
exempelvis att ekonomichefen är systemägare för ekonomisystemet men att 
det inte är klart uttalat. 
 
Kappa Kraftliner 
På frågan om det finns uttalade roller och ansvarsområden som IT-chef, 
systemförvaltare, systemägare, databasadministratör, teknisk chef etc. svarar 
Lidman ja. Systemförvaltare kallar de för systemansvarig och databas-
administratör är inte en heltidssyssla, utan ingår i en persons befattning. De 
har även en teknisk chef, men hos Kappa kallas denne teknikansvarig. 
 
Vi frågade även om hur de såg på nyckelpersoner och att systemutvecklare 
försvinner efter systemen är framtagna. Här svarade Lidman att man brukar 
säga att man ska köpa system, inte bygga själv, just för att man blir beroende 
av nyckelpersoner. Vidare säger han att de har system som är väldigt beroende 
av nyckelpersoner, vilket är en icke önskvärd situation, men att de är där, som 
många andra. 

Antal och typer av system 
NLS 
Här uppger Thelin att de har en hemsida, Norrplan (som man kan se som 
informationssystem samtidigt som det är ett system för förvaltning). Hogia är 
ett system som de använder för lönehantering samt ett Dosbaserat ekonomi-
system för bokföring mm. Slutligen har de ett sågverkssystem som benämns 
SAM. Totalt har NLS 4-5 större system samt ett antal mindre applikationer 
ingående i Windows-miljön. Norrplan har ett tjugofemtal användare dagligen 
vilket är lika med hela organisationens antal anställda. 
 
Kappa Kraftliner 
På frågan om hur många system som de förvaltade, svarade Lidman att det är 
ett tiotal system, allt ifrån ekonomisystem till beslutsstödjande system. Vi har 
även affärssystem och dokumenthanteringssystem säger Lidman. Av det totala 
antalet användare, är det c:a 70 % som har tillgång till beslutsstödjande system 
och av dessa är det runt 30 % som nyttjar dem säger Lidman. 

Förvaltningsobjekt 
NLS 
Styrelsen i NLS ville en gång i tiden (början på 90-talet) ha ett integrerat 
system där alla har möjlighet att med olika behörighetsnivåer jobba i systemet. 
Företaget ville helt enkelt ha ett redskap för att kunna bedriva sin verksamhet 
dels centralt och dels på områdena (arbetsområdena som de benämner AO och 
är en indelning av Norrbotten i olika områden). Thelin berättade att det var 
nog klart tänkt hur man ville ha det från början. Han menade att geografin 
gjorde det naturligt att det skulle bli ett system. 
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Kappa Kraftliner 
Lidman säger att de har identifierat och strukturerat informationssystemen i 
förvaltningsobjekt. De har ett system som ska förvaltas och det görs därefter 
en begränsning i vad som ska räknas till systemet. Genom att identifiera 
systemägare, dess systemansvariga, har man fått fram förvaltningsobjektet 
enligt Lidman. IT-stödet är inte separerat från verksamheten. 

Kostnader för systemförvaltning 
NLS 
Thelin tror att det inte är så stor skillnad på kostnaderna idag och för fem år 
sedan om man jämför gentemot omsättningen. Den stora förändringen är att de 
gått ifrån ISDN-systemet, som kommunicerade med servern från områdena 
(arbetsområdena). Nu har de bredbandslösningar och Thelin tror det är 
billigare. Från servern till SDC (skogsägarnas datacentral) har de fortfarande 
ISDN. Licensavgiften sägs inte ha ändrats och de tror att kommunikations-
kostnaden ska bli lägre. Thelin menar att de har bra koll på hur kostnadsbilden 
ser ut. Sedan 1995 har de dock inte gjort någon kostnadsjämförelse. 
 
Kappa Kraftliner 
Lidman säger att de inte har en kostnadsuppföljning som bygger på system-
förvaltningen. Vidare säger han att IT-kostnaden hos dem är mindre än 0,5 % 
av omsättningen och att den har hållit sig på en ganska stadig nivå. 

Fördelning av systemförvaltningsarbete 
NLS 
Svårt att säga någon procentsats säger Ronny Thelin. Han uttrycker ”jag törs 
inte svara för vad jag än säger blir det fel”. Han gör i alla fall ett försök till att 
försöka beskriva den procentuella arbetsfördelningen inom system-
förvaltningsarbetet och säger ”inte är det då att rätta fel vi lägger mest tid på”. 
Thelin anser också att det är lätt att ta till sig nya system men att det är svårt 
att lämna gamla system. Han avslutar med svaret ”jag tror inte att den 
procentuella fördelningen av arbetsinsatsen avviker från påstående om hur det 
generellt ser ut i organisationer. 
 
Kappa Kraftliner 
När det gäller fördelning av systemförvaltningsarbetet säger Lidman att av 
förvaltningstiden åtgår säkert 75 % till anpassning, men tillägger att detta 
gäller då systemet går in i en förvaltningsfas. Han fortsätter och tar som 
exempel upp inkörningsperiod, då man ägnar 100 % åt buggrättningar. Sett till 
hela systemets livslängd, åtgår runt 75 % till anpassning. 

Drift av befintliga informationssystem 
NLS 
Norrplan driftsattes 1995 och kommer enligt Thelin att finnas kvar flera år till. 
EKO (Ekonomisystemet) och SAM har levt i 15-20 år. Ekonomisystemet är 
som Thelin uttrycker det ”gammalt som gatan”. Lönesystemet är nytt och 
modernt och en windowslösning. Ekonomisystemet är Dosbaserat men fyller 
sin funktion enligt Thelin. 
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Kappa Kraftliner 
Drifttiden av befintliga system är enligt Lidman mellan generelt 1 – 10 år men 
deras affärssystem har funnits i mer än 15 år. Vidare säger Lidman att han inte 
ser någon skillnad på beslutsstödjande system i jämförelse med vanliga 
informationssystem vad avser livslängden. Det är nästan så att de besluts-
stödjande systemen lever längre säger Lidman. 

Avveckling av system 
NLS 
Avancesystemet avvecklades 1996-1998. Enligt Thelin berodde det på att 
behov av effektivisering gjorde systemet omodernt. Innan det avvecklades 
kördes det parallellt med det nya systemet Norrplan i cirka ett år. Avance är 
det enda större system som avvecklats vid NLS under de sista 5-10 åren. EKO, 
Avance och SAM byggdes upp samtidigt och kom på 80-talet någon gång. 
 
Kappa Kraftliner 
Vi frågade även om det fanns system som avvecklats de senaste fem åren och 
där svarande Lidman att så hade skett och att de avvecklade systemen hade 
ersatts med någonting annat. Det system som nu håller på att avvecklas och 
ersättas med något annat, har varit i drift i 7 – 8 år enligt Lidman. Anledningen 
till avvecklingen, är att leverantören inte finns kvar längre. Systemet är ett 
dokumentationssystem, som dels är gjord på en teknikplattform som vi inte 
vill ha, samt att det även börjar bli svårt att få tag på grejer till det säger 
Lidman. En annan anledning enligt Lidman är att systemet börjar bli fullt och 
skulle behöva utvidgas, vilket de inte vill göra av fler skäl.  

Uppdatering av befintliga system 
NLS 
Endast en del av systemet uppdateras, enligt Thelin. Han säger ”vi gjorde en 
uppdatering i somras och det är inte så ofta vi gör det men det händer då och 
då”. Han berättar också att ”vi har ändrat på databaserna för att förbereda för 
webbkartlösningen eller egentligen ambitionen att ha samma grundprogram 
som man har på Norrskog (Västerbottens skogsägare) så man inte utvecklas åt 
olika håll”. Thelin säger också att uppdateringar sker såväl generellt som ad 
hoc. NLS har en liten utvecklingsgrupp tillsammans med Norrskog (vi 
uppfattade att det är personal ur respektive styrelse som ingår i denna grupp) 
där man samlar ihop intryck och önskemål om hur företagen ska utvecklas 
vidare. På gruppens möten försöker de komma fram till gemensamma 
systemlösningar. 
 
Kappa Kraftliner 
Uppdateringen av befintliga system sker kontinuerligt enligt Lidman. 
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Systemutveckling 
Nedan redovisas svar på frågor kring systemutveckling. För komplett 
sammanställning över de frågor som ställdes, se bilaga 2. 

Nyutveckling och vidareutveckling av datasystem 
NLS 
När vi bad Thelin beskriva hur han ser på nyutveckling och vidareutveckling 
av informationssystem beskrev han det på följande sätt: ”Vi kommer med 
idéer själva hur vi vill det ska vidareutvecklas fast vi har extern hjälp. Han 
som har gjort det här en gång i tiden var hos oss eller egentligen formellt via 
SDC så det är väl en kombination av intern och extern systemutveckling”. (vi 
uppfattade att med ”vi” menade han styrelsen) På en direkt fråga om vilken 
utvecklingsform som föredras i företaget så svarade Thelin: ”Då föredrar jag 
vidareutveckling. Det (Norrplan) är så pass modernt att det hänger med 
utvecklingen vad gäller övrig teknik så det går att använda. Det har inte slagit i 
taket på grund av nätverksutvecklingen”. 
 
Då det gäller IT-biten är jag IT-ansvarig men jag gör inte allt själv för det 
hinner jag inte. Vi har ett externföretag som kan allting i princip. Jag kan ju 
inte allting eller gör allting. Vi är slimmade och har inte en heltidstjänst för en 
IT-ansvarig utan lite kan man själv och så får man anlita extern hjälp”. 
Återigen uttrycker Thelin en viss oro för att företaget ska tappa de få system-
utvecklare de har. Han tror att kostnaderna kan skena iväg väldigt mycket om 
de blir av med nyckelpersoner. Thelin säger också ”jag ser att inom en snar 
framtid måste vi välja ett nytt ekonomisystem och det är lite av ständig fråga 
det här med hur vi ska hantera det här med systemutvecklare.  
 
Kappa Kraftliner 
Systemutveckling sker både genom egenutveckling, men också via konsult 
enligt Lidman. Den övergripande synen är dock ”buy not build”, vilket 
grundar sig på att om ett system finns att köpa, undviker man att bygga det 
själv säger Lidman. Finns det inget system att köpa, bygger man själv, men 
allt bygger på affärsmässig grund, dvs. vad som kostar minst i slutändan. Det 
hela är beroende från fall till fall avslutar Lidman. 

Övrigt 
NLS 
Thelin får möjlighet att komplettera vår intervju med att beskriva sådant han 
tycker kan vara av intresse för vårt arbete. Han berättar kortfattat om att 
företaget har flera mindre applikationer såsom Lotus kalkylprogram etc. 
Dessutom nämner Thelin ett system som de benämner PC-skog som är ett 
kartprogram som med stöd av GPS hjälper användaren att rita området som 
ska avverkas. Ursprungligen är PC-skog en skogsbruksplaneringsapplikation 
som är omgjort och anpassat till verksamheten. Han ger uttryck för viss oro 
avseende kostnader för licenser och återkommer återigen till den, som han 
uttrycker det, ”kostnadsjakt” som ständigt råder inom företaget.  
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Kappa Kraftliner 
Under punkten övrigt fick Lidman själv lägga till sådant som vi inte tagit upp 
under intervjun. Han berättade om synen på IT som har förändrats en del. IT 
idag är hos dem ren teknik, medan de övriga IT-funktionerna är integrerade i 
verksamheten. Det hela bygger på att IT är en del av verksamheten och blir i 
samband med detta mer och mer viktigt, samtidigt som den blir allt mindre 
märkvärdig. Som exempel tar han upp unga personer som kommer in i deras 
organisation. För dem är en PC något fullkomligt naturligt, likväl att allting 
sköts med datorer. En annan sak som Lidman tar upp, är hur organisationen 
kan byggas upp, för att förbättra effektiviteten. Om t.ex. man låter system-
vetaren jobba ihop med den som sitter på logistiksidan, ger detta fördelar. De 
jobbar mycket bättre om de sitter tillsammans, för han som är på logisitiksidan 
som använder ditt system, han kan nästan lika mycket om IT som du gör, och 
du kan nästan lika mycket om verksamheten som han gör.  
 
För att detta ska fungera har man tillsatt en IT-controller, dvs. en som 
samordnar IT-verksamheten i form av inköp, beställningar, betalningar, 
godkänna projekt osv. För att IT-controllern ska ha mandat, rapporterar han till 
VD:n. Genom detta får visserligen IT-chefen mindre personal, men å andra 
sidan mer inflytande på de beslut som ska fattas. 
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