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Abstract
This report contains a presentation of aspects that is important in order to continuously
develop minimal documentation during the system development phase, aspects that is
primary in order to keep minimal documentation correct during the system maintenance
phase, and how maintenance of minimal documentation can be simplified. Furthermore
the report contains a proposal to what a minimal documentation is.

The conclusion is that policies, planning, choice of method/s and use of a computerized
documentation system, are aspects that are important to the development and
maintenance of minimal documentation.
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1

Sammanfattning
Rapporten innehåller en presentation av aspekter som är viktiga för att minimal
dokumentation kontinuerligt ska framställas under systemutvecklingsfasen, aspekter
som är primära för att minimal dokumentation ska bibehållas korrekt under
systemförvaltningsfasen, samt hur förvaltning av minimal dokumentation kan
förenklas. Dessutom innehåller rapporten ett förslag till vad minimal dokumentation
är.

Det som framkommer i rapporten är att det är viktigt att en verksamhet har policies
som ställer krav på kontinuerlig framställning av minimal dokumentation under
systemutvecklingsfasen, samt på att minimal dokumentation ska bibehållas korrekt
under systemförvaltningsfasen. Dessutom ska planer framställas som beskriver
samtliga dokumentations-aktiviteter, och en metod ska användas som stödjer
dokumentation under systemutvecklingsfasen och systemförvaltningsfasen. Att
förvaltning av dokumentation kan förenklas vid användning av ett datoriserat
dokumenthanteringssystem, framkommer också. Rapporten avslutas med en allmän
diskussion om arbetet, och ett förslag till hur en verksamhet kan gå tillväga för att
minimal dokumentation ska utvecklas och förvaltas.
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1 Bakgrund
Förvaltning av ett existerande system kan uppgå till 70% av den totala resursåtgången
under ett systems livscykel (Pressman, 1994). Antalet informationssystem i företagen
ökar för varje år, och effektiv systemförvaltning blir en mer och mer central fråga
(Berndtson & Welander, 1991). Enligt författarna är en viktig pusselbit när systems
livslängd ska förlängas och hög kvalitet ska bibehållas, dokumentation. Dokumentation
som är en spegelbild av systemet där viktig information från utvecklingsprocessen går
att utläsa, är idag en sällsynt företeelse (Berndtson & Welander, 1991). Efter
litteraturstudier och av egen erfarenhet har jag kommit fram till att system som är 10-15
år gamla ofta helt saknar tillhörande dokumentation, eller också är dokumentationen
inte uppdaterad i samma takt som förändringar gjorts i ett system. Även nyare systems
dokumentation håller inte en tillräckligt hög kvalitet för att ett system effektivt ska
kunna fortsätta stödja den verksamhet som det implementerats i (Berndtson &
Welander, 1991). Detta medför att kontrollen av system delvis har förlorats. Det kan
vara problem att till fullo garantera vad system innehåller, vilka funktioner som finns
och vilka interaktioner med andra system som förekommer. Den stora investering i
resurser som görs vid utveckling av ett system, förvaltas dåligt när dokumentationen
tillåts förfalla. Systemförvaltning försvåras, och vidareutveckling och systemavveckling
blir komplicerad och tidskrävande (Bergvall & Welander, 1996).

Ofullständig dokumentation är ett vanligt förekommande problem och kan ha flera
orsaker. Att dokumentera har låg status och låg prioritet (Bergvall & Welander, 1996).
Enligt författarna läggs resurser framförallt på utveckling av nya system och
nödvändiga förändringar i befintliga system. Resultatet kan bli dokumentation som är
felaktig eller ofullständig.

Det anses inte speciellt produktivt eller kreativt att dokumentera, vilket medför att få
personer tycker att det är intressant att göra det (Andriole, 1986). Under tidspress är
inställningen ofta att det viktiga är att datasystemet uppdateras, att dokumentera
förändringar och förbättringar är onödigt och tidskrävande (Andriole, 1986). Jag anser
därför att det är viktigt att planera för dokumentation under systemförvaltningsfasen.
Rutiner och resurser för hantering av dokumentation är ofta begränsade.

Dokumentation är antingen korrekt eller ofullständig, det existerar inget mellanting
(Perry, 1991). Ofullständig dokumentation resulterar i problem under system-
förvaltningsfasen av ett datasystem. När dokumentation tillåts förfalla, förkortas ett
datasystems livslängd och kvalitet (Perry, 1991). Orsaken är att systemförvaltaren får
problem med att uppdatera och göra förändringar i ett system som det inte finns
tillräckligt mycket information om. När information om systemets funktionalitet och
uppbyggnad förloras, kan systemets kvalitet och relevans för verksamheten inte
säkerställas. Då en verksamhet inte kan garantera att ett system fortfarande är
verksamhetsnyttigt, uppstår problem när beslut ska fattas angående systemets framtid.
Ett system utan tillförlitlig dokumentation medför svårigheter vid förvaltning,
vidareutveckling och avveckling (Bergvall & Welander, 1996). En verksamhets kontroll
över existerande system förloras när viktig information om systems funktionalitet och
uppbyggnad inte kan garanteras.

För att förenkla systemförvaltningen, ska det vara möjligt att spåra krav och viktiga
beslut från utvecklingsprocessen och tidigare systemförvaltning (Bergvall & Welander,
1996). Jag anser att när dokumentation innehåller information om orsaker till tidigare
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tagna beslut om ett system och tidigare genomförda förändringar, har en
systemförvaltare en större möjlighet att fatta riktiga beslut om ett systems framtid.

Verksamheter och organisationer tvingas till förändringar i en ökande takt, när
omgivningen de befinner sig i förändras (Ljung, Nilsson & Olsson, 1994). För att kunna
konkurrera på en tuff marknad ställs stora krav på att en verksamhet kan förändras. När
en verksamhet eller något i en verksamhets omgivning förändras, anser jag att
verksamhetens informationssystem också måste förändras. Kostnaden för att utveckla
nya system är stor och därför kommer större resurser att läggas på förvaltning av
existerande system (Berndtson & Welander, 1991). Att hantera förändring av system
och tillhörande dokumentation ställer stora krav på planering och goda rutiner för
ändringshantering, speciellt vid tidsbrist och begränsade resurser (Berndtson &
Welander, 1991).

Det finns idag ytterst lite forskning kring dokumenthantering under systemförvaltnings-
fasen (Berndtson & Welander, 1991). Enligt Berndtson & Welander (1991) är intresset
för systemförvaltning relativt nytt, och förhoppningsvis kommer detta nyväckta intresse
att bidra till att dokumenthantering också hamnar i fokus. Dokumenthantering införs
idag i olika verksamheter, bland annat för att få snabb åtkomst av och tillgång till
korrekt information, kontroll av informationsflöden samt för återanvändning av tidigare
lösningar (ABB Infosystems, 1996).

Jag har fått möjligheten att genomföra mitt examensarbete på Volvo IT i Skövde. Inom
Volvo koncernen finns en stor mängd olika system av varierande ålder. Systemen har
dessutom olika stor utbredning inom koncernen. Systemens dokumentation är av
varierande kvalitet och det existerar ingen standardiserad mall för utformning av
dokumentation. Volvo strävar mot en större global systemgemenskap och under detta
arbete har man upptäckt att dokumentation av existerande system i verksamheten är
bristfällig. Volvo IT står inför problemet att ersätta många av de existerande systemen
mot standardsystem utvecklade utanför koncernen. Många av de system som ska
ersättas saknar eller har bristfällig dokumentation, vilket medför problem vid
systemavveckling.

Volvo koncernen består av en mängd olika bolag, bland annat Volvo Lastvagnar,
Volvo Personvagnar, Volvo Aero och Volvo IT. Volvo IT står för Volvo Information
Technology och är ett nytt internt bolag som bildades den 1 januari 1998 (Volvo IT,
1998, bilaga 1).
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2 Introduktion
I början av 1980-talet uppmärksammade företag och myndigheter problem med sina
ADB-system som utvecklats under 1970-talet (Berndtson & Welander, 1991).
Kostnaden för nyutveckling av system var stor, och det blev viktigt att istället förvalta
den investering av resurser som gjorts vid utveckling av existerande system (Berndtson
& Welander, 1991). Tidigare fokuserades ansträngningarna till systemutveckling eller
systemering, nu ansågs systemförvaltning minst lika viktigt (Nilsson, 1995).
Systemförvaltning kan öka systemens livslängd och därmed spara resurser. Under
1990-talet har en mängd problem uppstått med system utvecklade under 1970- och
1980-talen (Berndtson & Welander, 1991). Dessa problem har varit och är mycket
svåra att åtgärda, delvis på grund av att aktuell dokumentation som beskriver system
saknas. Idag har systemförvaltning en central roll under ett systems livscykel, och
därmed har också hantering av tillhörande dokumentation under systemförvaltnings-
fasen hamnat i fokus (Berndtson & Welander, 1991).

Vi befinner oss i slutet av 1990-talet och 2000-problemet skapar stora rubriker.
Företag, organisationer och privatpersoner undrar vad som kommer att hända med
många datoriserade system den 1 januari år 2000. Orsaken till 2000-problemet uppkom
för årtionden sedan när dataprogrammerare för att spara dyrbar lagringsplats, lagrade
årtal med två istället för fyra siffror (Wills, 1998, bilaga 2). Problemet är att år 2000
kommer att hanteras som år 1900, eftersom båda lagras som ”00”. Jag anser att den
ovisshet som råder om vad som kommer att hända, delvis grundar sig i att
dokumentation tillhörande aktuella system i många fall saknas. Jag anser att om korrekt
dokumentation existerade tillhörande samtliga system i en organisation, skulle
anpassningen till år 2000 underlättats. Det är svårt att förutspå hur system kommer att
hantera år 2000-problemet, när korrekt dokumentation tillhörande system inte existerar.

2.1 Introduktion till problemområdet

Varför är dokumentation av ett system viktig under systemförvaltningsfasen?
Dokumentation är ett medel för kommunikation för systemförvaltaren. Om kunden,
designern, systemutvecklaren eller tidigare förvaltare har kommunicerat viktig
information om systemet i dokumentationen, kan den nuvarande systemförvaltaren
utläsa vad systemets uppgift är, hur systemet fungerar och varför det existerar (Perry,
1991). Då systemförvaltaren har möjlighet att spåra tidigare tagna beslut angående
system i tillhörande dokumentation, förenklas förvaltningsarbetet. Kontinuitet i
dokumentationen medför spårbarhet av information och beslut tagna tidigare under ett
systems livscykel (Andriole, 1986).

Chansen att systemförvaltningen utförs i rätt tid, mer effektivt och på rätt sätt, ökar när
dokumentation är komplett, tydlig och kortfattad (Perry, 1991). Enligt Perry (1991) är
dokumentation antingen korrekt eller ofullständig, dokumentationen kan inte vara
nästan korrekt. För att dokumentation ska hålla hög kvalitet, anser jag att den bör vara
korrekt, komplett, tydlig och kortfattad. Tyvärr är dokumentation som håller hög
kvalitet ovanlig. Vanligare är att dokumentation är otillräcklig, felaktig eller inte
existerar alls. En förutsättning för att dokumentation ska hålla hög kvalitet är att den
framställs kontinuerligt under utvecklingsprocessen (Ingman & Lundqvist, 1987). Om
dokumentation håller hög kvalitet vid implementering av ett system, har en system-
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förvaltare ett bra utgångsläge för fungerande förvaltning. En systemförvaltare ska
enkelt ha tillgång till den information om ett system som krävs. Under
systemförvaltningsfasen ska dokumentation därför vara lättillgänglig, enkel och
kortfattad (Perry, 1991). Jag anser att framställning och användning av minimal och
tillräcklig dokumentation, är ett sätt att tillgodose en systemförvaltares behov att snabbt
och enkelt ha tillgång till korrekt information om ett system.

Jag har upptäckt att dokumentation av system är ett komplicerat problem. Ovan
beskrivs att dokumentation ska vara korrekt, komplett, tydlig och kortfattad. Hur vet
systemförvaltaren vilken information om ett system som är nödvändig och tillräcklig,
och därmed måste tillhandahållas från utvecklingsprocessen och tidigare förvaltning av
systemet? Andra faktorer som påverkar dokumentations kvalitet, anser jag är
resursbrist och att det saknas fungerande rutiner för dokumenthantering.

Av egen erfarenhet samt litteraturstudier har jag den uppfattningen att uppdatering och
förändring av ett datasystem görs vid behov, men att tillhörande dokumentation ofta
beskriver systemet när det implementerades i en verksamhet. Detta är tydligt när man
studerar dokumentation tillhörande ett system. Dokumentationen överensstämmer
sällan med systemet trots att systemet fungerar och används. Det är alltså först under
systemförvaltningsfasen som bristen på dokumentation uppkommer och märks. Ett
system vars dokumentation inte uppdateras i samma takt som systemet förändras under
systemförvaltningsfasen, håller inte samma kvalitet som det först gjorde vid
överlämnandet till systemförvaltningsorganisationen.

2.2 Centrala begrepp

Detta kapitel har till syfte att beskriva centrala begrepp och de referensramar som
föreligger. I kommande kapitel används de grundläggande begrepp som beskrivs nedan.

2.2.1 Informationssystem

Jag har genom litteraturstudier (till exempel Andersen, 1994) och egen erfarenhet fått
klart för mig att ett informationssystem ska stödja och spegla den verksamhet som det
verkar i, i syfte att verksamhetens mål ska uppnås. Jag förtydligar mitt påstående med
figuren nedan.

Figur 1: Ett informationssystem i ett större sammanhang.

Datasystem

Informations-
system

Verksamhet

Omgivning/miljö som
påverkar verksamheten
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Ett informationssystem är en del av en verksamhet eller en specifik verksamhets-
funktion, och är mer än det datoriserade systemet (Andersen, 1994). Ett informations-
system består också av manuella rutiner, informationsanvändning, människor samt
informella system i verksamheten (Bergvall & Welander, 1996). Ett informationssystem
hanterar intern information i verksamheten.

Min syn på begreppet datoriserat system, innefattar den del av informationssystemet
som består av systemapplikationer, dataapplikationer, ingående data och hårdvara, samt
tillhörande dokumentation. Fortsättningsvis används benämningen system för det
datoriserade systemet. Ett informationssystem beskrivs med hela benämningen.

Den verksamhet som informationssystemet finns i, kan exempelvis vara ett företag eller
en organisation. En verksamhets mål ska stödjas av samtliga informationssystem som
existerar i verksamheten, dessa informationssystem ska sträva mot att uppnå målen. En
verksamhet existerar i en miljö eller omgivning. Omgivningen kan bestå av andra
företag eller organisationer, speciella lagar och förordningar som gäller i omgivningen
kan begränsa verksamhetens utvecklingsmöjligheter, och ekonomiska förutsättningar
och begränsningar kan härröra från omgivningen. Omgivningen eller miljön som
verksamheten existerar i påverkar alltså verksamheten på olika sätt. När omgivningen
förändras, måste också verksamheten förändras för att kunna existera i den
omgivningen, och ha fortsatt möjlighet att konkurrera med andra verksamheter som
befinner sig i samma miljö.

2.2.2 Ett informationssystems livscykel

Det finns en rad olika modeller av ett informationssystems livscykel. Jag har valt att
använda Riksdataförbundets livscykelmodell (1987 i Bergvall & Welander, 1996).

Utvecklingsfas Drift- och förvaltningsfas Avvecklingsfas

Figur 2: Baserad på Riksdataförbundets livscykelmodell. (Efter Berndtson &
Welander, 1991, sid 36)

Systemutveckling är synonymt med nyutveckling och är av tradition en temporär insats
som bedrivs i projektform (Berndtson & Welander, 1991). I ett sådant projekt

Vidareutveckling

Systemutveckling SystemavvecklingSystemförvaltning

Drift
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utvecklas såväl manuella som automatiserade rutiner som ska stödja en verksamhet.
Under systemutvecklingsprocessen bör nödvändig och tillräcklig dokumentation
kontinuerligt framställas, för att informationssystemet ska hålla en hög kvalitet (Ingman
& Lundqvist, 1987). Enligt mitt synsätt, håller ett informationssystem hög kvalitet när
det stödjer den verksamhet som det är implementerat i, till den grad att det uppfyller
olika intressenters förväntningar. Informationssystemet ska dessutom vara väl-
dokumenterat. Eftersom datasystemet är en del av informationssystemet, gäller min
definition av hög kvalitet också för det. För att dokumentationen ska hålla hög kvalitet,
gäller att den ska vara korrekt, komplett, tydlig och kortfattad. Varför är dessa
aspekter viktiga? Om inte dokumentationen är korrekt, kan systemförvaltaren inte lita
på den information om systemet som finns beskriven. När dokumentation inte är
komplett kan viktig information om systemet saknas. Dokumentationen ska också vara
tydlig och kortfattad för att systemförvaltaren lätt ska förstå och hitta eftersökt
information i dokumentationen. Dessutom ska dokumentationen spegla systemet, vilket
jag anser vara då systemets funktionalitet och struktur återfinns korrekt beskriven i
tillhörande dokumentation.

När systemutvecklingsprojektet avslutats och informationssystemet implementerats,
överlämnas den införda lösningen till förvaltningsorganisationen (Bergvall & Welander,
1996). Ansvaret för informationssystemet övergår från projektet till systemförvaltaren.
Enligt Riksdataförbundet (1987 i Bergvall & Welander, 1996) innehåller begreppet
systemförvaltning anpassningar, förbättringar, korrigeringar och saneringar av ett
informationssystem. Anpassningar innebär ändringar i ADB-miljön eller verksamheten,
förbättringar är ändring med hänsyn till ADB-miljön eller verksamheten, korrigeringar
avser rättning av fel och saneringar innebär att överflödiga systemdelar avlägsnas
(Bergvall & Welander, 1996). Det finns olika stora uppdrag inom systemförvaltning.
Enligt Berndtson & Welander (1991) kan uppdragen delas in i akuta uppdrag,
småändringar, större ändringar och vidareutveckling. Författarna beskriver uppdrag
som är akuta som de uppdrag som avbryter all annan verksamhet för systemförvaltaren.
Småändringar är de uppdrag som tar mindre än exempelvis en dag eller en vecka och
inte behöver redovisas separat. Kostnaden för ett uppdrag som är av typen
småändringar kan alltså inte särskiljas från ett annat. Större ändringar är de uppdrag
som inte är småändringar och inte vidareutveckling, och som ska redovisas separat.
Vidareutveckling förklaras nedan. Berndtson & Welander (1991) har i en matris
förklarat sambandet mellan förvaltningsåtgärder och uppdragstyper. Alla förvaltnings-
åtgärder kan alltså delas in i olika uppdragstyper, som beskrivs närmare i figuren nedan.

Akuta uppdrag Småändringar Större ändringar Vidareutveckling

Rättningar

Förbättringar

Anpassningar

Saneringar

Figur 3: Förvaltningsåtgärder/uppdragstyper. (Bergvall & Welander, 1996, sid
39)
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För att ett system ska fortsätta att hålla en hög kvalitet och stödja verksamheten under
förvaltningsfasen, är jag övertygad om att systemet måste förändras när verksamheten
förändras. Informationssystemet är det sätt som vi ser verksamheten på. Informations-
systemet kan sägas representera en reflektion av verksamheten och dess omgivning.
Reflektionen är olika beroende på vem som studerar informationssystemet, en
förvaltare och en användare har inte samma syn på informationssystemet. Det krävs
också att den dokumentation som tillhör systemet uppdateras i samma takt som
systemet. Dokumentation ska alltid vara en spegelbild av det befintliga systemet. Vid
systemförvaltning är det viktigt att fokusera på hela informationssystemet, inte enbart
på det datoriserade systemet (Bergvall & Welander, 1996).

Vidareutveckling innebär förändringar av en viss bestämd omfattning och bedrivs
vanligtvis i projektform (Berndtson & Welander, 1991). Enligt författarna är vidare-
utveckling i princip samma sak som nyutveckling, skillnaden är att vidareutveckling
ersätter en del av ett befintligt system, nyutveckling ersätter helt ett system eller ett
delsystem. Det är verksamhetens uppgift att avgöra om en förändring ska bedrivas som
systemförvaltning eller vidareutveckling. Eftersom vidareutveckling av ett system tar
resurser från förvaltningsfunktionen, är det viktigt att vidareutveckling bedrivs separat
från systemförvaltning (Berndtson & Welander, 1991).

Skillnaden mellan systemförvaltning och drift är inte helt självklar. Riksdataförbundets
(RDF) definition av drift och systemförvaltning är:

”Drift avser behandling av data i systemet, medan systemförvaltning avser
behandling av systemet som sådant.” (RDF, 1987 i Bergvall & Welander,
1996, sid 58)

Definitionen är tydlig när det gäller centraliserade stordatorsystem, men idag är det
vanligt med flera installationer på spridda platser och därför är gränsen mellan system-
förvaltning och drift inte lika tydlig (Bergvall & Welander, 1996). Jag anser att orsaken
till begreppsförvirringen grundar sig i att den enda egentliga skillnaden är vem som
utför uppgiften. När en driftsansvarig utför en förändring av systemet betecknas det
som en driftsuppgift, när samma uppgift utförs av systemansvarig kallas det system-
förvaltning (Bergvall & Welander, 1996).

Drift och systemförvaltning är alltså intimt sammanlänkade, men begreppen beskriver
inte exakt samma företeelse. Enligt Bergvall & Welander (1996) lyder definitionen av
drift:

”Arbetet med att, ur teknisk synvinkel, säkerställa verksamhetens
tillgänglighet till informationssystemet.” (Bergvall & Welander, 1996, sid
59)

Gränsen mellan systemförvaltning och drift är något flytande, beroende på hur
informationssystemet respektive datasystemet används och hur det är konstruerat
(Bergvall & Welander, 1996). De arbetsuppgifter som omfattas av driften av ett
system, är av en mer teknisk art än vid systemförvaltningsuppgifter. Jag delar
författarnas åsikt när de påstår att det beror på arbetsuppgiftens natur och vem som
utför den, om det ska kallas systemförvaltning eller drift.

När ett system tjänat ut sitt syfte avvecklas det och ett nytt system tar vanligtvis dess
plats i verksamheten (Bergvall & Welander, 1996). För effektiv och fungerande system-
avveckling anser jag det vara viktigt att systemdokumentation beskriver ett system
exakt. Detta för att kunna avgöra vad som tillhör ett system och vad som inte tillhör ett
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system, samt tillståndet i olika delar av ett system och på vilket sätt dessa har förändrats
med tiden.

Jag anser att det existerar en intressant skillnad mellan systemutveckling och
systemförvaltning, nämligen att arbetsformerna markant skiljer sig åt. Systemutveckling
bedrivs traditionellt i projektform under en begränsad tid. Utvecklingen sker stötvis och
mot ett bestämt slutmål, det färdiga systemet. När ett system är färdigt, splittras
projektgruppen och ansvaret för systemet går helt över till systemförvaltnings-
organisationen. Förvaltning av ett system bedrivs kontinuerligt och vid behov eller vid
efterfrågan av en förändring. Jag anser att syftet med systemförvaltning är att bibehålla
ett systems höga kvalitet så länge som möjligt. Så länge som möjligt innebär här, tills
förändringar i verksamheten eller i verksamhetens omgivning, tvingar fram större
systemförändringar som kräver vidareutveckling eller nyutveckling.

2.2.3 Dokumentation

Ordet dokument härstammar från medeltidslatinets ”docume’ntum” som betyder ”något
som man hämtar lärdom ur” (Nationalencyklopedin, 1991, sid 69). ”Docume’ntum”
kommer i sin tur av ”do’ceo” som har betydelsen ”lära, undervisa” (National-
encyklopedin, 1991, sid 69). När vi idag använder ordet dokument har det betydelsen
”urkund, skriftlig handling eller redogörelse” (Nationalencyklopedin, 1991, sid 69), och
att dokumentera betyder att ”styrka, bevisa med dokument” (Bonniers Compact
Lexikon, 1995, sid 218). Dokumentation har två betydelser: ”dokumentering,
bestyrkande genom dokument”, och ”sammanställning och tillhandahållande av
information” (Bonniers Compact Lexikon, 1995, sid 218). När ordet dokument
används inom databehandling, är ett dokument något som innehåller information som
styr utvecklingen eller systemförvaltningen av ett system (Oskarsson & Glass, 1995).
Jag anser att Oskarsson & Glass (1995) definition inte är heltäckande, ett dokument
kan också innehålla beskrivande information om ett system. Enligt
Nationalencyklopedin (1991) är ett dokument ”en skriftlig presentation av ett program,
avsedd att underlätta användning, underhåll och förståelse av programmet.”
(Nationalencyklopedin, 1991, sid 70).

Under systemförvaltningsfasen kan dokumentation som beskriver systemet existera i
två former, systemdokumentation och användardokumentation (Hemming, Olsson, &
Wahlund, 1987). Enligt mitt synsätt är systemdokumentation den dokumentation som
används av systemförvaltaren som underlag för förändring av systemet, och användar-
dokumentation är den dokumentation som är anpassad till slutanvändarens behov.

För att systemförvaltning ska fungera effektivt i en verksamhet, krävs också att
organisationens förvaltningsmodell och dess relaterade processer är dokumenterade
(Marciniak, 1994). Syftet med dessa dokument är att beskriva bland annat förvaltnings-
organisationens policy, befogenheter och ansvar, de operationer som förvaltnings-
organisationen ska utföra samt processer och procedurer för att kontrollera förändring
av mjukvara. Denna dokumentation kommer inte att diskuteras i arbetet.

Med dokumentation avses fortsättningsvis den dokumentation som på något sätt
beskriver det datoriserade systemet under systemförvaltningsfasen.

Dokumenthantering omfattar alla operationer som genomförs på ett dokument under
dess livstid (ABB Infosystems, 1996). Syftet med att använda dokumenthantering i en
verksamhet, är att effektivt kunna styra och hantera information och informationsflöden
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Slutrapport

(ABB Infosystems, 1996). Dokumenthantering kan bestå av både manuella och
datoriserade rutiner.

2.2.4 Spårbarhet

När begreppet spårbarhet och informationssystem diskuteras, ska de krav som är
beskrivna i kravspecifikationen kunna spåras, dels från det färdiga systemet tillbaka till
kravspecifikationen, dels hur samtliga krav uppkommit innan de specificerats.
Kravspecifikationen framställs under utvecklingsfasen av ett systems livscykel, och är
ett antal dokument som beskriver vilka egenskaper ett system ska ha, inte hur dessa
egenskaper ska implementeras (Pressman, 1994).

Spårbarhet kan definieras som:

”Requirements traceability refers to the ability to describe and follow the
life of a requirement, in both a forwards and a backwards direction (i.e.,
from its origins, through its development and specification, to its
subsequent deployment and use, and through all periods of on-going
refinement and iteration in any of these phases)” (Gotel & Finkelstein,
1993, sid 98)

Enligt Gotel & Finkelstein (1993) definition kan två olika typer av spårbarhet
identifieras, ”pre-RS traceability” och ”post-RS traceability”. Jag kommer att använda
en svensk översättning av begreppen, spårbarhet före kravspecifikationen och
spårbarhet efter kravspecifikationen.

Spårbarhet före kravspecifikationen hanterar de aspekter som påverkat ett krav innan
det kom med i kravspecifikationen (Gotel & Finkelstein, 1993). Syftet är att kunna gå
tillbaka till den ursprungliga källan för ett krav, eftersom kravets uppkomst lagras.

Under systemförvaltningsfasen anser jag att det framförallt är spårbarhet efter
kravspecifikationen som är av intresse. Jag har konstruerat en modell för att förtydliga
min syn på denna typ av spårbarhet.

Utvecklingsfas Drift- och förvaltningsfas Avvecklingsfas

Figur 4: Modell av spårbarhet efter kravspecifikationen.

Krav-
specifikation

Användar-
dokumentation

System-
dokumentation

Användar-
dokumentation

System-
dokumentation

Spårbarhet efter kravspecifikationen
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Enligt Burman (1996) innebär spårbarhet efter kravspecifikationen dels möjlighet att
följa ett krav under hela utvecklingsprocessen, från kravspecifikationen till ett
implementerat system, samt alla artefakter ett krav ger upphov till under processen.
Dessutom ska det vara möjligt att härleda vilket eller vilka krav som ligger till grund för
en specifik funktion i ett system. Jag anser att en förutsättning för att krav ska kunna
spåras, är att kontinuerligt framställa och underhålla korrekt dokumentation under ett
systems livscykel. Fortsättningsvis benämns spårbarhet efter kravspecifikationen enbart
med spårbarhet.

Jag anser att det inte enbart är krav som ska kunna spåras, viktiga händelser och beslut
som påverkat systemet under utvecklingsprocessen bör också dokumenteras för god
spårbarhet. Orsaken till detta är, för att dokumentationen ska vara fullt tillräcklig under
systemförvaltningsfasen, att tidigare ändringar och orsaker till dessa återfinns i ett
systems dokumentation.

2.2.5 Versionshantering

Enligt Marciniak (1994) är en version:

”(1) An initial release or re-release of a computer software configuration
item associated with a complete compilation or recompilation of the
computer software configuration item.

(2) An initial release or complete re-release of a document, as opposed to a
revision resulting from issuing change pages to a previous release.”
(Marciniak, 1994, sid 1433)

Kortfattat kan begreppet version innebära en utgivning eller nyutgivning av en
förändrad datoriserad applikation, eller en utgivning eller komplett nyutgivning av ett
dokument. Utifrån definitionen av version tolkar jag versionshantering som hantering
av olika versioner av applikationer eller dokumentation. Fortsättningsvis diskuteras
versionshantering av dokument.

Eftersom en produkt förändras under dess utvecklingsprocess, bör tillhörande
dokumentation också spegla förändringen. På detta sätt uppkommer olika versioner av
”samma” dokument. Det är viktigt att spara samtliga versioner för att spårbarhet ska
råda (se kapitel 2.2.4) vilket ger att en unik version av ett dokument måste kunna
identifieras. Dessutom är det viktigt att kunna garantera vilken version som är aktuell.
Min tolkning av begreppet versionshantering, innebär alltså hantering av samtliga
versioner av samtliga relevanta dokument i en verksamhet.

2.2.6 Minimal dokumentation

Som diskuterats tidigare ska dokumentation vara korrekt, komplett, tydlig och
kortfattad (Perry, 1991). Jag anser att dokumentations syfte är att för exempelvis
användare och systemförvaltare beskriva ett system ur olika vyer. Dokumentation ska
bland annat beskriva hur ett system fungerar, vilka funktioner som finns, beskrivning av
systemets utvecklingsprocess samt tidigare genomförda förändringar under
förvaltningen (Perry, 1991). Det är inte svårt att inse att detta medför en stor mängd
dokument skapad av olika personer, vilket motsäger påståendet att dokumentation ska
vara kortfattad och tydlig. Samtidigt som dokumentation ska vara kortfattad ska den
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också vara komplett, vilket innebär att dokumentation ska vara tillräcklig för de olika
behov som finns i en verksamhet.

Enligt mitt synsätt är minimal dokumentation, den minimala mängd dokument som
tillgodoser verksamheten med tillräcklig information om ett system. Om dokumentation
ska vara minimal krävs att systemutvecklare redan under planeringsstadiet planerar för
att hålla all dokumentation så kortfattad som möjligt (Perry, 1991). Utifrån författarens
påstående drar jag slutsatsen att det minimalistiska tankesättet bör existera under ett
systems hela livscykel, för att dokumentation ska kunna hållas minimal.

Att framställa minimal dokumentation vars innehåll är tillräckligt för de behov som
existerar är komplext. Dokumentation ska stödja de personer som använder eller
förvaltar systemet, och det krävs att dokumentation inte är oöverskådlig om den ska
användas och förstås. Samtidigt måste dokumentation vara tillräcklig för att tillgodose
de behov som finns.

2.2.7 ISO 9000

ISO, International Organization for Standardization, är en federation av nationella
standardiseringsorgan som finns över hela världen (Oskarsson & Glass, 1995). ISO
9000 är en uppsättning standarder och riktlinjer, men det är viktigt att påpeka att till
ISO 9000-familjen hör ett antal andra standarder och handledningsdokument
(Oskarsson & Glass, 1995). Den standard, förutom den övergripande ISO 9000, som
jag närmare kommer att undersöka, är ISO 9001 som används vid programvaru-
utveckling. Dessutom kommer handledningen ISO 9000-3 att diskuteras. Den beskriver
hur ISO 9001 ska användas vid utveckling av programvara.

ISO 9001 är en internationell standard, som är antagen av Sverige för kvalitetssäkring
vid konstruktion, utveckling, produktion, installation och service (SS-EN ISO 9001,
1994). ISO 9001 är som sagt den standard som vanligtvis används vid
programvaruutveckling, och anger krav på hur en verksamhet ska styras på olika nivåer
och ur olika aspekter (Oskarsson & Glass, 1995). Standarden ställer alltså inga krav på
produktens funktion och kvalitet. ISO 9001 förespråkar framställning av dokument för
att säkerställa hög kvalitet. Kritik har framförts mot att dokumentation framställs för
dokumentationens skull, och att mängden papper i en verksamhet ökar vid införande av
ISO 9001 (Lindgren & Sandell, 1993). Enligt författarna stämmer detta i vissa fall, men
vid användning av datoriserad dokumenthantering kan till och med antalet dokument
och papper minska.

ISO 9000-3 är som diskuterats tidigare i kapitlet en handledning för ISO 9001. Titeln
på dokumentet är ”Kvalitetssystemstandarder - Del 3: Riktlinjer för tillämpning av SS-
ISO 9001 vid utveckling, leverans och underhåll av programvara” (Oskarsson & Glass,
1995, sid 32).

2.2.8 Intranät

Det finns ett antal begrepp som flitigt används när intranät diskuteras. Jag kommer
dessutom att beskriva en kort historik bakom utvecklingen av intranät. Om inte annat
anges, är informationen som ingår i kapitlet hämtat från Bark (1997).
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Internet har sitt ursprung i ett amerikanskt forskningsprojekt som startades i slutet av
1960-talet (Bark, 1997). Syftet med projektet var att undersöka och på sikt realisera de
möjligheter som fanns att bygga ett datanät som skulle vara osårbart för en fientlig
kärnvapenattack. Unika och därmed sårbara informationscentra skulle inte skapas.
Resultatet blev ARPANET, Advanced Research Projects Agency Network.
Kommunikationen i ARPANET baserades på ett nytt protokoll, TCP/IP, Transmission
Control Protocol/Internet Protocol. TCP/IP är en uppsättning regler som bestämmer
hur kommunikation ska ske mellan datorer i ett nätverk. Detta protokoll blev med tiden
fundamentet för ARPANET och senare även för Internet (Bark, 1997).

Översiktligt fungerar TCP/IP på så sätt att den information som ska sändas först delas
upp i ett antal paket, vilket vart och ett placeras i ett ”elektroniskt kuvert” (Bark,
1997). Det ”elektroniska kuvertet” medföljs av mottagardatorns unika adress i nätet.
En dators nätadress uttrycks med ett unikt IP-nummer, en sifferserie, vilket medför att
TCP/IP i detta avseende har en liknande funktionalitet som ett vanligt telefonsystem.
IP-numren kan bytas ut mot alias i klartext, för att förenkla kommunikationen. De stora
fördelarna med TCP/IP jämfört med andra kommunikations-protokoll, är att TCP/IP är
oberoende av datorernas hård- och mjukvara, samt att TCP/IP går att anpassa till
flertalet befintliga nätverksteknologier.

Från början var ARPANET som sagt en försvarsangelägenhet, men under 1980-talet
var det civila tillämpningar av ARPANET som var mest lovande (Bark, 1997).
Konsekvensen av denna expansion, var utvecklingen av världens största datanät,
Internet. Internet är en elektronisk infrastruktur som länkar samman olika nätverk, inte
ett datorsystem eller ett enda nätverk (Bark, 1997). Internet har under 1990-talet vuxit
lavinartat, då företag och organisationer installerat egna lokala nätverk, LAN, Local
Area Network. Med hjälp av dessa nätverk är det enkelt att ansluta ett stort antal
datorer till det globala nätet. Framgången med Internet beror dessutom på existensen av
standardiserade mjukvarulösningar, vilka förenklat sökning och distribution av
information, helt oberoende av vilken dator-plattform som används.

Den mest revolutionerande mjukvarulösningen hittills är WWW, World Wide Web,
som utvecklades vid det europeiska kärnforskningscentret CERN i Schweiz 1989.
Även WWW bygger på idéer från 1960-talet, men kunde nu utvecklas med hjälp av ny
avancerad teknik (Bark, 1997). WWW bygger på ett nytt tankesätt, att det ska vara
möjligt att ta sig igenom en textmassa på ett annat sätt än traditionellt (linjärt, uppifrån
och ner). Istället använder sig WWW av hypertext. Hypertext fungerar så att hela eller
delar av textmassor länkas till varandra i alla upptänkliga riktningar. Resultatet blir
möjlighet till läsning av relaterade textmassor. Hypertext kan jämföras med läsning av
olika kapitel i olika böcker som står på olika hyllor i ett bibliotek, istället för traditionell
läsning av en boksida. För att åstadkomma detta, krävs att datorer ska kunna urskilja
vad som är rubrik, brödtext, datum, länkade ämnesord etc. i en textmassa. Till detta
ändamål utvecklades ett standardiserat beskrivningsspråk, HTML, Hyper Text Markup
Language, som i kombination med ett annat protokoll, HTTP, Hyper Text Transport
Language, talar om för datorerna hur de ska överföra och presentera sidor för
användare.

Med hjälp av HTML kan man idag, förutom hantering av text, också överföra och
presentera både bilder och ljudsekvenser. Detta har medfört ett nytt problem, för även
om dagens datorer arbetar snabbare och snabbare, hinner inte datanätets kapacitet med.
Bandbredden på Internet (hur stor mängd data som samtidigt kan överföras i en given



2 Introduktion

14

del av nätet) har blivit ett problemområde (Bark, 1997). Ju fler användare som
samtidigt är ute på nätet, desto långsammare överförs och presenteras informationen.
Trots utveckling av effektivare metoder för datakomprimering, krävs installation av
bättre hårdvara eller effektivare mjukvara för kommunikation, om inte nätets bandbredd
ska ökas.

Bark (1997) presenterar en definition av intranät:

”Ett TCP/IP-baserat företagsnätverk med ett enhetligt användargränssnitt,
oberoende av datorplattform och servermiljö, anpassat för att stärka och
utveckla den interna informationen/kommunikationen, underlätta tillgången
till och utbytet av kunskap/data inom organisationen, samt fungera som ett
interaktivt arbetsredskap för att understödja processer och arbets-
situationer.” (Bark, 1997, sid 10)

2.2.9 Återanvändning av mjukvara

Orsaken till det stora intresset för olika former av återanvändning av mjukvara, är bland
annat en mjukvarukris (Perry, 1991). Enligt författaren existerar en mängd problem vid
framställning och underhåll av mjukvara, bland annat höga utvecklings- och
förvaltningskostnader samt dålig kvalitet på mjukvaran.

Återanvändning av mjukvara (re-use) innebär användning av information som redan
inhämtats vid utveckling av annan mjukvara (Perry, 1991). Bland annat kan tidigare
specifikationer, krav och dokumentation återanvändas. Återanvändning av information
kan tillämpas när en tidigare situation liknar en ny situation. En sådan situation
uppkommer ofta vid utgivning av olika versioner av en mjukvara (Perry, 1991).

Målet med reverse engineering är att förenkla förvaltning av gamla system genom att
underhålla specifikationer istället för kod (Loucopoulos & Karakostas, 1995). Enligt
författarna är en biprodukt av reverse engineering att kunna återskapa krav-modellen
utifrån exempelvis existerande dokumentation, kod eller design. Krav-modellen kan
användas till att ännu en gång implementera delar av ett existerande system eller för att
skapa en grund för ett nytt system.

Det råder en viss begreppsförvirring inom området (Oskarsson & Glass, 1995). Enligt
författarna gäller att:

• Reverse engineering - en applikation undersöks för att få reda på hur den
fungerar

• Re-engineering - ändring av en applikation för att förbättra den

• Restructuring - konvertering av ostrukturerad kod till strukturerad kod

• Re-use - återanvändning av existerande komponenter i ett pågående projekt

Perry (1991) och Oskarsson & Glass (1995) har något olika definitioner av vad re-use
är. Perry (1991) påstår att re-use innebär återanvändning av komponenter från vilket
projekt som helst. Oskarsson & Glass (1995) menar att re-use innebär återanvändning
av existerande komponenter i ett pågående projekt. Jag anser att Perry’s (1991)
definition är mer allmänt gällande, samt att han väl argumenterar för sin definition. Jag
instämmer därför i hans definition.
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Jag anser att det kan vara av intresse att undersöka möjligheter för återanvändning av
dokumentstrukturer eller innehåll i dokument, när förenklad hantering av
dokumentation diskuteras.

2.3 Volvo IT

Volvo koncernen bildade den 1 januari 1998 ett nytt internt IT bolag, Volvo
Information Technology (Hellman, 1998, bilaga 3). Volvo IT är baserad på de IT-
resurser som redan existerar inom Volvo koncernen, och ansvarar för all utveckling och
implementering av IT-lösningar för Volvo globalt. När utveckling av Volvo IT är
fullbordat under andra halvan av 1998, kommer det nya bolaget att ha cirka 2 500
anställda över hela världen (Volvo IT, 1998, bilaga 1). Företaget strävar mot att
centralisera och integrera styrning och resurser inom IT-området. Målet är att uppnå
ökad systemgemenskap inom koncernen och därmed ge möjlighet till ett globalt och
effektivt IT-stöd för de olika produktbolagen inom koncernen (Volvo Group, 1998,
bilaga 4). Under det närmaste året kommer företaget att satsa stort på att skapa en
global infrastruktur inom IT-området (Volvo IT, 1998, bilaga 1). CLASS-projektet
genomförs just nu, vilket innebär att alla användare inom koncernen ska ha tillgång till
samma system- och dataapplikationer. Företaget strävar också mot global
implementering av standardsystem, bland annat SAP R/3 och IBM:s PDM.
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3 Problembeskrivning
Jag anser att ett av de största problemen vid hantering av dokumentation under system-
förvaltningsfasen, är att uppdatering eller förändring av systemet inte alltid medför
samma uppdatering eller förändring i tillhörande dokumentation. Orsakerna kan vara
många. Om dokumentationen innehåller onödig information om systemet och om
systemets utveckling, alltså information som inte krävs för fungerande system-
förvaltning, kräver arbetet med uppdatering och förändring onödigt stora resurser. Om
dokumentationen innehåller för lite information om systemet uppkommer också
problem vid systemförvaltning. Förvaltaren kan få svårigheter att fatta riktiga beslut om
systemets framtid, när inte tillräcklig information om systemet finns att tillgå.

Enligt mitt synsätt har alltså problemet två sidor. När dokumentationen inte innehåller
tillräcklig information får systemförvaltaren problem att förstå och förvalta systemet.
Samtidigt anser jag att dokumentation är svårhanterlig för systemförvaltaren när dess
storlek och omfattning är oöverskådlig. Framställning av en minimal dokumentation
kan därför medföra att systemförvaltarens arbete förenklas. Som diskuterats i kapitel
2.2.6, innehåller minimal dokumentation en minimal, men ändå tillräcklig, mängd
information om ett system. När mängden dokumentation som måste uppdateras vid
förändring i det datoriserade systemet minskar, anser jag att det krävs färre resurser av
förvaltningsorganisationen. Det är viktigt att påpeka, att de dokument som krävs för
fungerande systemförvaltning måste existera.

Jag anser att det finns en motsättning mellan kravet på spårbarhet och framställning av
minimal dokumentation (se kapitel 2.2.4 och 2.2.6). Om alla krav i kravspecifikationen,
samt viktiga händelser och beslut under utvecklingsfasen, ska vara möjliga att spåra i
dokumentationen under systemförvaltningsfasen, krävs att en stor mängd historik om
systemet lagras. Finns det någon möjlighet att dokumentation kan vara minimal
samtidigt som spårbarhet råder? Olika versioner (se kapitel 2.2.5) av dokument måste
alltså tillåtas existera i en verksamhet, för att dokumentationen ska vara tillräcklig för
systemförvaltaren. Ett tillägg måste göras av beskrivningen av minimal dokumentation
(se kapitel 2.2.6). Jag anser att minimal dokumentation bör innehålla en minimal, men
ändå tillräcklig, mängd information om ett system, samt vara lagrad i flera versioner för
att spårbarhet ska råda.

Jag anser att kvaliteten på dokumentation avgörs redan under ett systems
utvecklingsfas. Att tidigt planera för vilka dokument som ska framställas, när de ska
framställas och vilken kvalitet de ska ha, kan avgöra hur effektivt dokumentation
hanteras under systemförvaltningsfasen. Det finns också andra viktiga aspekter som kan
påverka framställningen av minimal dokumentation, till exempel företagsledningens
inställning till dokumentation eller påverkan från externa kravställare, exempelvis ISO
9000.

Av egen erfarenhet vet jag att det idag lagras stora mängder information om
verksamhetens system, på papper i pärmar. För att förenkla hantering av och
tillgänglighet till dokumentation, bör möjligtvis andra lagringsmedier användas. Att ha
ett systems dokumentation on-line, istället för eller som komplement till pärmar, kan
vara ett sätt att förenkla dokumenthanteringen. Att lagra dokumentation on-line anser
jag kan ge stora möjligheter att förbättra presentation av dokumentation, till exempel
med hjälp av grafisk design som ett medel för bra översikt av information.
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Jag anser att riktlinjer för framställning av minimal dokumentation, samt framtagande
av en mall för hur dokumentation ska presenteras, är viktiga steg mot bättre hantering
av dokumentation.

3.1 Problemställning

Jag kommer att fokusera på och diskutera olika aspekter som påverkar framställning,
användning, förändring och uppdatering, lagring samt presentation av minimal
dokumentation.

Den frågeställning som kommer att vara central i detta arbete är:

Vad är minimal dokumentation, vad är viktigt vid framställning av minimal
dokumentation, samt hur kan hantering av dokumentation förenklas under
systemförvaltningsfasen?

En avgränsning av problemet beskrivs nedan.

3.2 Problemavgränsning

Jag kommer att fokusera på dokumentation tillhörande datasystem, och ej på
informationssystems dokumentation. Den dokumentation som kommer att diskuteras är
den dokumentation som på något sätt beskriver ett system i en verksamhet. Det finns
en mängd olika intressanta aspekter som påverkar dokumenthantering (se kapitel 2.2.3)
under systemförvaltningsfasen. De aspekter som hanteras i detta arbete kommer alla att
diskuteras utifrån minimal dokumentation (se kapitel 2.2.6).

Jag kommer inte att undersöka exakt vilka dokument som krävs för effektiv
systemförvaltning, då jag anser att detta inte är allmängiltigt för olika system i olika
verksamheter. Jag anser att det är omöjligt att generalisera vilka dokument som är
nödvändiga och tillräckliga, eftersom det är beroende av vilken sorts system som avses,
vilken bransch verksamheten befinner sig i, eller vilken typ av dator-plattform
verksamheten använder sig av. Istället kommer jag att belysa ett antal aspekter som på
olika sätt påverkar framställning, användning, förändring och uppdatering, lagring samt
presentation av minimal dokumentation.

Jag kommer att undersöka om, och i så fall hur, policys och planering påverkar
framställning och förvaltning av minimal dokumentation. Jag kommer att belysa vikten
av att planera för minimal dokumentation, samt varför det är viktigt att policys
framställs ur dokumentationssynpunkt.

Hur ska den minimala dokumentationen lagras, för att de personer i en verksamhet som
har behov av dokumentationen, på ett effektivt sätt ska få tillgång till den? De
lagringsmedier som jag kommer att undersöka, är intranät, client/server-lösning samt
traditionell lagring i pärmar. Arbetet kommer inte att belysa tekniken som ligger bakom
olika datoriserade lagringsmedier.

Viktiga aspekter som påverkar framställning, användning, uppdatering och förändring,
lagring samt presentation av minimal dokumentation, exempelvis graden av spårbarhet
och kvalitet, kommer också att undersökas. Arbetet ska innehålla hur externa
kravställare, till exempel ISO 9000, kan påverka dokumentations minimalitet.
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3.3 Förväntat resultat

Jag förväntar mig finna att användning av minimal dokumentation är ett positivt sätt att
hantera svårigheter med uppdatering och förändring av dokumentation, men att själva
framställningen av minimal dokumentation är mer komplicerad. Jag hoppas kunna
belysa ett antal viktiga milstolpar eller moment som bör genomföras under ett systems
livscykel, för att säkerställa att hög kvalitet uppnås och bibehålls.

Jag förväntar mig att arbetet kommer visa att användning, och framförallt uppdatering
och förändring av dokumentation, förenklas när den lagras on-line. Arbetet kommer
också att innehålla rekommendationer för hur dokumentation ska lagras on-line, alltså
på vilket sätt användare och systemförvaltare snabbast och enklast får tillgång till
önskad information.

Jag bedömer att framställning och användning av minimal dokumentation medför högre
kvalitet på system och tillhörande dokumentation. Därmed förenklas också användning
av tekniker som återanvändning av mjukvara och reverse engineering.
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4 Metod
Detta kapitel syftar till att beskriva de metoder som kan vara relevanta. Utifrån denna
diskussion väljs sedan de metoder som kommer att appliceras på problemställningen.

4.1  Möjliga metoder

De metoder som kan vara tillämpningsbara är:

• Litteraturstudier

• Intervjuer

• Enkäter

• Fallstudier

Litteraturstudier, intervjuer och enkäter syftar till att på olika sätt och från olika källor,
samla in information om problemområdet. Fallstudier är ingen komplett metod i sig
(Bell, 1995). Enligt författaren kräver fallstudier användning av någon eller några andra
metoder för insamling av information.

4.1.1 Litteraturstudier

Syftet med litteraturstudier är att inhämta information om problemområdet från
litteratur som behandlar området (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1991). Information
kan hämtas från exempelvis böcker, rapporter, fallstudier eller Internet. Enligt
författarna är det också viktigt att litteraturens relevans och pålitlighet fastställs. Källan
ska vara vetenskapligt accepterad och litteraturen ska beskriva det problemområde som
ska undersökas. Dessutom är det viktigt att försöka använda litteratur som är central
och som täcker problemområdet, för att kunna studera problemställningen ur olika
vyer. När tillräcklig litteratur studerats, ska informationen analyseras med avseende på
problemställningen.

Jag skulle kunna använda litteraturstudier för att inhämta en mängd information om
mitt problemområde. I mitt arbete är fördelen med att använda litteraturstudier, att jag
får möjlighet att inhämta mycket information från en stor mängd intressanta källor.

4.1.2 Intervjuer

För att kunna genomföra en intervjustudie, måste ett frågeformulär innehållande ett
antal frågeställningar sammanställas, och ett antal respondenter väljas ut (Curwin &
Slater, 1991). Enligt författarna är det viktigt att intervjuaren har framställt ett
frågeformulär som har en logisk struktur och att de frågor som ingår väl uttänkta.
Frågeformulärets struktur ska ha ett naturligt flöde, vilket innebär att frågorna ska
komma i en naturlig ordning. Ett sätt att genomföra detta är att gå från generella frågor
till mer specifika inom området (Curwin & Slater, 1991). Vid intervjun är det viktigt att
intervjuaren inte påverkar respondentens svar då resultatet kan påverkas, så kallad bias.

Intervjuer används för att inhämta erfarenheter, kunskap och åsikter från ett antal
aktörer som är insatta i problemområdet. Genom att intervjua dessa aktörer kan
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problemställningen belysas och information om problemområdet inhämtas. En fördel
med intervjuer är att intervjuaren utifrån aktörens svar, har möjligheten att ställa frågor
som är oplanerade. Intervjuaren kan då få fram information om problemområdet som
annars inte skulle framkommit.

I mitt arbete skulle jag kunna använda intervjuer för att inhämta åsikter och
erfarenheter från ett antal intressanta personer insatta i problemområdet. Jag har då
möjlighet att kontrollera vad som framkommit under litteraturstudierna.

4.1.3 Enkäter

Precis som vid intervjuer, måste ett frågeformulär innehållande ett antal frågeställningar
sammanställas, och ett antal respondenter väljas ut (Curwin & Slater, 1991).
Frågeformuläret ska ha en logisk struktur, och ingående frågor ska vara väl uttänkta.
Det ska finnas ett naturligt flöde, vilket innebär att frågorna ska komma i en naturlig
ordning. Skillnaden mellan en enkät-studie och en intervju-studie, är att respondenten
vid en enkät erhåller frågeformuläret, och svarar på de frågor som formuläret
innehåller. Vid en intervju har intervjuaren möjlighet att frångå frågorna i formuläret.

Enligt författarna är utfrågning med hjälp av enkäter en effektiv metod när ett stort
antal aktörer, som är insatta i problemområdet, ska utfrågas. Aktörernas erfarenheter
och kunskap fångas, och resultatet är liknande det resultat som framkommer vid
intervjuer. Ett problem vid en enkätundersökning är att undersökaren enbart får svar på
de frågor som är ställda i enkät-formuläret.

I mitt arbete skulle jag kunna använda enkäter för att inhämta erfarenhet och kunskap
från ett antal aktörer insatta i problemområdet.

4.1.4 Fallstudier

Fallstudier innebär att man studerar vad som händer i ett konkret fall (Wallén, 1993).
Vid forskning med hjälp av fallstudier studeras vad som sker under verkliga
förhållanden. Fallstudier kan användas vid förstudier för att exemplifiera, utveckla
begrepp och metodik, samt för att ge generell kunskap om det område som studeras
(Wallén, 1993). En fördel med fallstudier är att forskaren kan fokusera på en viss
företeelse och sedan studera de faktorer som inverkar på den. Enligt Wallén (1993) är
fallstudier ingen heltäckande metod utan ett förhållningssätt. Fallstudier måste
kompletteras med intervjuer, observationer eller någon annan metod för insamling av
information.

I detta arbete skulle metoden kunna användas för att genomföra ett experiment, och
sedan jämföra utfallet av experimentet med det ursprungliga fallet.

4.2 Val av metod

I detta arbete kommer jag att använda metoderna litteraturstudier och intervjuer.

Orsaken till att jag valt att använda litteraturstudier är att jag vill undersöka tidigare
forskning inom området. En beskrivning av hur arbetet kommer att genomföras
beskrivs i nästa kapitel. Utifrån den information som inhämtas med hjälp av
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litteraturstudier, kan jag sedan dra egna slutsatser för vad som gäller för minimal
dokumentation.

När litteraturstudierna färdigställts, kommer jag att använda mig av intervjuer för att
inhämta ytterligare material, samt att kontrollera relevansen av den information som
inhämtats under litteraturstudierna. Orsaken för att intervjuerna delvis kommer att
användas som ett kontrollverktyg, är att det existerar begränsat med litteratur inom
området dokumentation. Syftet med intervjuerna blir därför tvådelad, dels används
intervjuerna för att samla in information om problemområdet, dels kommer jag att
kontrollera de rekommendationer som kan ha utkristalliserats under litteraturstudierna.
Tre intervjuer kommer att genomföras med personer väl insatta i problemområdet.

Som diskuterats i kapitel 4.1.3, är resultatet av en enkätundersökning liknande det
resultat som framkommer vid en intervjustudie. Jag har valt att intervjua tre personer
som är väl insatta i problemområdet, istället för att genomföra en enkätundersökning
med många respondenter. Den främsta orsaken är att jag vill ha möjlighet att dels samla
in kunskap och erfarenheter från respondenter, dels ha möjlighet att diskutera de
riktlinjer som utkristalliseras under litteraturstudien med respondenten. Jag anser att
detta arbetssätt enklast kan genomföras med hjälp av en intervjustudie, då respondenten
har möjlighet att ställa frågor, och intervjuaren kan ställa följdfrågor till respondenten.

På grund av begränsning i tid och tillgänglighet, så finns det ingen möjlighet att
genomföra en fallstudie på Volvo IT.

Det existerar en begränsad mängd litteratur som beskriver minimal dokumentation ur
den synvinkel som jag valt i mitt arbete, men jag anser ändå att jag med hjälp av
litteraturstudier och intervjuer har möjligheten att dra egna slutsatser angående minimal
dokumentation.

4.3 Plan för arbetet

Med hjälp av litteraturstudier kommer jag att undersöka ett antal viktiga aspekter som
på olika sätt påverkar dokumentation. Under litteraturstudiens gång, kommer
förmodligen ett antal riktlinjer eller rekommendationer för hantering av dokumentation
utkristalliseras. När litteraturstudierna är avklarade, kommer jag att genomföra tre
intervjuer med personer väl insatta i problemområdet. Syftet med intervjuerna är dels
att samla in relevant material inom problemområdet, dels att bekräfta eller motsäga det
som framkommit under litteraturstudierna. Detta beskrivs närmare i kapitel 4.2.

När materialet samlats in och dokumenterats i rapporten, kommer jag att genomföra en
analys av materialet. Analysen kommer att omfatta det material som framkommit under
både litteraturstudien och intervjuerna.

Utifrån det framtagna och analyserade materialet, kommer jag att undersöka
frågeställningen för att få fram ett resultat. Resultatet av undersökningen redovisas i ett
kommande kapitel.
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5 Genomförande
Detta kapitel syftar till att applicera valda metoder på frågeställningen. Jag har valt att
först beskriva en materialpresentation. Materialet har samlats in med hjälp av
litteraturstudier samt intervjuer. När materialet presenterats, genomförs en analys av
insamlat material.

Jag kommer först att presentera genomförda litteraturstudier, för att sedan presentera
det material som insamlats med hjälp av intervjustudien. Som diskuterats i tidigare
kapitel, syftar litteraturstudier till att belysa intressant litteratur inom området. Jag
använder intervjuer för att samla in erfarenheter och kunskap från personer insatta i
problemområdet, samt för att kontrollera det som framkommer under litteraturstudien.

5.1 Litteraturstudier

Jag kommer presentera det insamlade materialet i en kronologisk ordning, som följer
ett systems livscykel (se kapitel 2.2.2). De aspekter som ska tas hänsyn till tidigt under
utvecklingsfasen eller innan utveckling av ett system påbörjats, kommer alltså att
behandlas först.

Vad är viktigt vid framställning av minimal dokumentation? Efter att ha studerat en
mängd litteratur, har jag kommit fram till att det existerar ett antal organisatoriska
ställningstaganden som måste bearbetas och beslutas om, för att dokumentation
kontinuerligt ska framställas. Jag anser att ett initiativ måste komma från den
strategiska nivån (se kapitel 5.1.1), i en organisation, att kontinuerlig framställning av
dokumentation är nödvändig och lika viktig som utveckling av själva systemet (se
kapitel 2.1). Beslutet ska fattas på den strategiska nivån i en organisation, för att sedan
spridas till de lägre nivåerna. Hur kan det hanteras i en verksamhet? Vid utveckling av
policies och framställning av planer på olika nivåer, anser jag att en verksamhets mål
sprids nedåt till de lägre nivåerna i organisationen. Jag har valt att presentera litteratur
som behandlar policies och planering på olika nivåer i en organisation, för att kunna
undersöka hur policies och planering påverkar framställning av minimal dokumentation.

För att dokumentation kontinuerligt ska framställas, anser jag att en metod bör
användas under systemutvecklingsfasen. En metod har bland annat till uppgift att stödja
utvecklingen av system och tillhörande dokumentation, genom att beskriva de
aktiviteter som ska genomföras under utvecklingsprocessen. Användning av olika
tekniker och verktyg kan vara användbart under systemutvecklingsfasen, men jag
kommer inte närmare att gå in på tekniker och verktyg i min rapport. Användning av en
metod eller flera metoder (samt tekniker och verktyg) är nödvändiga också under
systemförvaltningsfasen (Oskarsson & Glass, 1995).

Det existerar idag en mängd problem som påverkar arbetet under systemförvaltnings-
fasen (se kapitel 1). I mitt arbete fokuserar jag främst på de problem som uppstår när
dokumentation saknas, samt hur dessa problem kan åtgärdas. Jag har insett att det
kräver stora resurser, för att uppdatera och hålla dokumentation korrekt fram till ett
systems avveckling. Eftersom hantering av dokumentation under systemförvaltnings-
fasen är problematiskt, bör något göras för att förenkla hantering av dokumentation.
Jag anser därför att ett system för dokumenthantering, antingen manuellt eller
datoriserat, eller både manuellt och datoriserat, bör införas i en organisation. Jag anser,
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och stödjer mig på bland annat Oskarsson & Glass (1995), att utveckling och
användning av rutiner och regler för styrning och övrig hantering av dokumentation, är
av stor betydelse för att en organisation ska kunna kontrollera existerande
dokumentation. Utifrån min problemställning (se sidan 17) samt ovan gjord diskussion,
har jag valt att fokusera på ett antal aspekter under materialpresentationen. Dessa
aspekter är:

• Policy för dokumentation

• Planering för dokumentation

• Metodval för stöd av dokumentation under utvecklingsfasen och
förvaltningsfasen

• Användning av ett dokumenthanteringssystem

Förutom de aspekter som presenterats ovan, kommer jag att undersöka ett antal olika
lagringsmöjligheter med avseende på dokumentation.

5.1.1 Policy för dokumentation

Varför kan det vara relevant att det existerar policys som stödjer framställning och
förvaltning av korrekt dokumentation? Enligt min åsikt bör kravet på kontinuerlig
framställning av dokumentation, samt fungerande förvaltning av korrekt
dokumentation, komma från den högsta nivån i en organisation. Jag anser att det är
viktigt att medvetandegöra hur stor roll korrekt dokumentation spelar för ett systems
kvalitet. Som jag diskuterat tidigare, kan kontrollen över system förloras när korrekt
dokumentation inte existerar. Varför ska initiativet till att korrekt dokumentation ska
existera komma från den högsta nivån i en organisation? Enligt min åsikt är det
ledningens uppgift att styra och leda organisationen i önskad riktning, och därför bör
ett första steg till ett fungerande dokumentationstänkande komma från ledningshåll. För
att undersöka om mitt påstående stämmer, presenteras nedan relevant material inom
området.

Med hjälp av ISO 9000 (se kapitel 2.2.7) fångas mål, policy och arbetsrutiner upp för
att bättre kunna driva en verksamhet (Danielsson, 1994). ISO 9000 är en standard för
kvalitetssystem, och ett krav från ISO 9000 är att ett dokumenterat kvalitetssystem ska
existera i verksamheten (Lindgren & Sandell, 1993). ISO 9001 är ett dokument som
ställer krav på vad som ska finnas i ett kvalitetssystem, med avseende på konstruktion,
ISO 9002, samt ISO 9003, därmed är den av störst intresse vid programvaru-
konstruktion (Oskarsson & Glass, 1995). ISO 9001 innehåller krav på kvalitetssystem,
och enligt ISO är ett kvalitetssystem:

”en organisatorisk struktur, ansvar, rutiner, processer och resurser för att
leda och styra verksamheten med avseende på kvalitet” (Oskarsson &
Glass, 1995, sid 24)

Enligt författarna är begreppet kvalitetspolicy centralt inom ISO 9001. Standarden
kräver att en kvalitetspolicy ska framställas och distribueras i organisationen, och att
den ska innehålla att organisationen ska framställa kvalitetsprodukter. Oskarsson &
Glass (1995) påstår dessutom att policyn ska:

• Definiera ledningens kvalitetsåtagande
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• Definiera företagets mål vad gäller kvalitet (vad ledningen menar med kvalitet)

• Vara relevant för beställarens behov (i Volvo IT:s fall är beställare de interna
kunder som ”beställer” system)

• Vara förstådd inom organisationen

• Vara genomförd

En policy ska godkännas från högsta strategiska nivå i en organisation (Lindgren &
Sandell, 1993). Efter ett eget tillägg av de olika nivåerna, visar figuren nedan hierarkin
av dokument i kvalitetssystemet ISO 9000:

Figur 5: Hierarkin av dokument i kvalitetssystemet ISO 9000. (Efter Robert W.
Peach i Lindgren & Sandell, 1993, sid 9)

Att föredra är att policyn på strategisk nivå bryts ned i företaget, och att flera policies
existerar samtidigt (Lindgren & Sandell, 1993). Enligt Lindgren & Sandell (1993) är
det viktigt att påpeka att policies inte får vara i konflikt med varandra. Samtliga
kvalitetspolicies på de olika nivåerna ska vara verktyg för ledningens arbete. Ledningen
har ansvaret att se till helheten och att styra organisationen i önskad riktning (Lindgren
& Sandell, 1993).

Policys för dokumentation

Enligt Andriole (1986) ska en policy som beskriver inställningen till dokumentation
framställas på högsta nivå i en organisation. Policies framställs på den strategiska nivån
i en organisation (Loucopoulos & Karakostas, 1995). Syftet med en policy är att från
högsta ort ge stöd åt beslutsfattare på alla lägre nivåer i organisationen (Andriole,
1986). De olika strategiska nivåerna i en organisation är strategisk nivå, taktisk nivå
och operativ nivå (Bubenko, 1993), se också figur ovan. Policyn beskriver de
övergripande målen som gäller för hela organisationen (Andriole, 1986). Enligt
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författaren ska policies inte beskriva vad beslutsfattarna ska göra, eller hur de ska göra
det, utan fungera som ett stöd i organisationen. Policyn är en vägvisare för
beslutsfattare i organisationen, den ska beskriva den riktning som organisationen
strävar mot. En formell, välskriven och väldistribuerad policy är grunden till
dokumentation med hög kvalitet (Andriole, 1986). Dokumentation spelar en viktig roll
under planering, utveckling och användning av system, och är nödvändig när system
ska uppgraderas, förvaltas, konverteras eller överföras (Andriole, 1986). Därför bör en
formell policy för dokumentation beredas, och alla personer som påverkas av den ska
informeras om policyn.

Det är viktigt att policyn stödjer de grundläggande element som dokumentation bygger
på (Andriole, 1986). Enligt författaren är dessa element:

• Dokumentation bör ske under hela systemets livscykel

• Styrning och planering för dokumentation bör ske

• Dokumentation bör vara av en viss kvalitet, à jour samt korrekt

• Dokumentation bör framställas i olika former för olika användare, exempelvis för
systemförvaltare och chefer

• Dokumentation bör vara en naturlig del av systemutvecklingsprocessen

• Verktyg bör specificeras för att stödja utveckling och förvaltning av systemet
under hela dess livscykel

• Existerande standarder bör specificeras, eller nya utvecklas, innehållande
omfattning och betydelse av projektet

Analys: Min åsikt är att författaren är något vag i sin framställning. Andriole (1986)
använder sig av det engelska ordet ”should”, vilket på svenska innehar betydelsen ”bör”
(Norstedts, 1993, sid 1102). Jag anser att författaren föreslår sunda åtgärder för
hantering av dokumentation, men att användningen av ”bör” anger en tveksamhet i
författarens resonemang.

Det finns paralleller mellan systemutveckling och projektarbete, som jag anser vara
intressanta att undersöka. Vanligtvis sker utveckling av system och tillhörande
dokumentation i projektform (se kapitel 2.2.2). Den del av ett systems livscykel som
utgörs av systemutvecklingsfasen, sker ofta parallellt med projektarbete. Jag anser att
grunden för framställning av dokumentation med hög kvalitet, samt fortsatt
uppdatering av dokumentation under systemförvaltningsfasen, läggs under
systemutvecklingsfasen. Eftersom systemutvecklingsfasen traditionellt bedrivs i
projektform, är ett projekts policy, planering och ingående faser, av intresse för ett
system med tillhörande dokumentation. Jag anser därför att det är av intresse att en
organisation har en projektpolicy, samt att denna policy bör stödja framställning av
kontinuerlig dokumentation av hög kvalitet. Andersen, Grude & Haug (1994)
diskuterar ett antal aspekter som har att göra med projektstyrning.

Policy för projektarbete

Andersen, Grude & Haug (1994) påstår att problem uppstår när principer och policy
för projektarbete inte fastställts. Enligt författarna medför otillräcklig förankring i en
verksamhet, brister i ett projekts fundament. Det är viktigt att ett projekts planer och
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utvecklingsönskemål, överensstämmer med verksamhetens överordnade planer
(Andersen, Grude & Haug, 1994). Ett projekts mål måste ligga i samma riktning som
verksamheten ska utvecklas i. Om ledningen upptäcker att ett projekt inte följer de
överordnade planer som finns för verksamheten, kan projektet läggas ned eller drastiskt
omarbetas. Enligt författarna är ett annat problem i de fall när ledningen är likgiltig
inför ett projekt, och projektet i fråga då ”kvävs” på grund av att tillräckliga resurser
inte tillförs. Ett projekt som är förankrat hos ledning och användare, riskerar inte på
detta sätt att bli utan de resurser som är nödvändiga för projektets fortlevnad. Inga
metoder eller verktyg kan rädda ett projekt, när en verksamhets ledning eller användare
i verksamheten, upptäcker att projektet leder verksamheten i fel riktning (Andersen,
Grude & Haug, 1994). Som nämnts tidigare, måste allmänna principer och policy för
projektarbete fastställas innan ett projekt påbörjas. Värdefull projekttid måste avsättas
om allmänna principer och policy för hur projekt ska bedrivas saknas innan projektstart,
vilket kan försena projektet i fråga (Andersen, Grude & Haug, 1994). Enligt författarna
har verksamheter som bedriver projekt på ett effektivt sätt, ofta allmänna principer och
policies som gäller för allt projektarbete inom organisationen.

Andersen, Grude & Haug (1994) beskriver också en annan typ av brister i fundamentet,
vilket innebär svagheter i ett projekts uppgiftsbeskrivning. Det är viktigt att
projektledningen fastställer exakta mål för projekt, samt preciserar de problem som
projekt ska lösa. Det är därför viktigt med metoder och verktyg som tvingar
projektledningen att tydligt klargöra vilka problem som föreligger, samt vilka mål som
ska uppnås. De brister i fundamentet som författarna beskriver, påverkar
projektarbetet.

5.1.2 Planering för dokumentation

Som diskuterats i kapitel 5.1, är planering relevant för min problemställning. För att
kontinuerlig dokumentation ska framställas, är det viktigt att det kravet kommer från
den strategiska nivån i en organisation, vilket diskuterats i föregående kapitel. Jag anser
att det dessutom är viktigt att planera för kontinuerlig framställning av dokumentation.
Planering innebär att identifiera de aktiviteter som ska genomföras, för att sedan
tillsätta tillräckliga resurser, samt att planera in aktiviteter och resurser i tiden
(Andersen, Grude & Haug, 1994). Huruvida detta påstående stämmer för
dokumentation, undersöks nedan genom att litteratur i området presenteras.

För att klara av förändringar behöver vi behärska förutsägelser, inlärning och
utveckling, samt ha förmågan att kunna anpassa oss till givna förändringar (Ackoff,
1981). Alla verksamheter förändras mer eller mindre över tiden. Planering är ett sätt att
försöka kontrollera, förutspå och vara förberedd på dessa förändringar. Ackoff (1981)
förespråkar ett koncept att planera som han kallar interaktiv planering, där dåtid, nutid
och framtid är olika aspekter av den problematik som ska planeras för. När en
verksamhet använder konceptet interaktiv planering, planerar verksamheten för att
försöka forma sin egen framtid. Organisationen ser framtiden som en möjlighet och
utnyttjar ny teknik när den kan komma till nytta. Den interaktive planeraren försöker
dessutom att dra paralleller med tidigare erfarenheter och drar sedan slutsatser därifrån.
En organisation som beskrivs som interaktivistisk, strävar efter att lära sig, att anpassa
sig till framtiden och att utvecklas. Ambitionen vid interaktiv planering är att förbättra
organisationen, en strävan efter ett ideal-läge, se nedan. Den interaktive planeraren ser
processen att framställa planen som den stora fördelen med planering, inte
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slutprodukten som är den färdiga planen (Ackoff, 1981). Planeraren ska inte själv
utföra allt arbete utan låta de som påverkas av planeringen vara med under processen.
Enligt författaren är planerarens främsta uppgift är att motivera, informera, ge kunskap
till, samt ha förståelse för övriga deltagare.

Att nå det ideal-läge som diskuterades ovan, att sträva efter ett tillstånd som inte
kommer att uppnås inom överskådlig tid, kallar Ackoff (1981) ”idealized design”.
”Idealized design” är en viktig del av interaktiv planering. En fördel med ”idealized
design” är att det medför deltagande i planeringsprocessen (Ackoff, 1981). Vanligtvis
är det en expert eller särskilt utvalda personer som framställer en plan för ett system.
Eftersom detaljerad kunskap om systemet och dess miljö, eller om själva
planeringsprocessen ofta anses vara en förutsättning för att kunna framställa en plan,
deltar inte de som egentligen påverkas av planen i planeringsprocessen (Ackoff, 1981).
Orsaken till detta är att traditionell planering vanligtvis fokuserar på vad som är fel med
det system som planeras för, varför dessa defekter existerar, samt hur de kan rättas till.
Frågor som de här kräver en expert för att svara på. Tanken med ”idealized design” är
att istället fokusera på vad ett system borde vara (Ackoff, 1981). I detta fall existerar
inga experter, alla intressenter kan ge ett viktigt bidrag. Intressenter är de personer som
på något sätt påverkas av systemet, exempelvis användare, ledning, eller
systemförvaltare. Deras åsikter, förhoppningar, drömmar och val är relevanta. Enligt
Ackoff (1981) är just deltagande en viktig aspekt som ger många fördelar, inte bara för
själva planeringsprocessen. De flesta tycker att det är roligt att vara delaktiga i den
planering som påverkar dem, vilket medför att det inte krävs mycket arbete för att
uppnå ett högt deltagande. Att gemensamt diskutera och påverka ett systems framtid,
uppmuntrar till nya idéer och utvecklar personal och organisation (Ackoff, 1981).

Alla som deltar i ”idealized design” behöver inte engagera sig i hela systemet (Ackoff,
1981). Till en början bör deltagarna fokusera på de aspekter av systemet som
intresserar dem mest. Vid ett senare tillfälle kombineras olika designer av samma aspekt
av systemet, och designer av olika aspekter sammanställs och synkroniseras. Detta
medför att en mer omfattande och integrerad design kan framställas, som innehåller fler
aspekter beskrivna ur olika vyer. När fler grupper går igenom denna process, uppnås en
bred och distribuerad förståelse genom organisationen, för hur de olika delarna i
systemet interagerar med varandra. ”Idealized design” medför att deltagare förstår hur
deras beslut och handlande påverkar hela organisationen (Ackoff, 1981).

Övergripande planer

Strategisk planering, alltså utveckling av planer på strategisk nivå, innebär styrning och
planering av organisationen för att uppnå både kortsiktiga och långsiktiga resultat, som
strävar mot ett gemensamt mål (Below, Morrisey & Acomb, 1987). För att strategisk
planering ska fungera, måste en genomförbar planeringsprocess som alla beslutsfattare
förstår och använder existera. Dessutom krävs ett åtagande och ett engagemang från
hela organisationen, både för planen och för planeringsprocessen. Planen och processen
är enligt författarna lika viktiga. En strategisk plan hanterar framtiden i form av
strategier, långsiktiga mål, samt integrerade program för att uppnå målen (Below,
Morrisey & Acomb, 1987). Dessutom bör en strategisk plan också ta hänsyn till de
faktorer som kan påverka organisationen i framtiden. En strategisk plan fokuserar
framförallt på den riktning företagsledningen vill att organisationen ska följa.
Författarna beskriver ett ramverk som de kallar integrerad planeringsprocess, där
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strategisk planering är den första komponenten. Därefter följer operativ planering och
resultatstyrning. Operativ planering fokuserar framförallt på hur organisationen ska
komma till det läge som den strategiska planen beskriver. Den operativa planen spänner
vanligtvis över ett år. Den tredje komponenten, resultatstyrning, är en kontinuerlig
mekanism för att kontrollera implementationen av planen i organisationen, samt
kontroll av de resultat som uppnås från både den strategiska och operativa planen.
Resultatstyrning är framförallt ett instrument för att exekvera planer, samt för
rapportering, kontroll, och modifikation av planer för att uppnå förväntade resultat.

Enligt Below, Morrisey & Acomb (1987) är det en förutsättning att de personer som
ska utveckla planen, är engagerade och tror både på planen och på det sätt som planen
utvecklas, för att strategisk planering ska lyckas. Dessutom måste strategisk planering
vara väl förankrad i hela organisationen.

Författarna presenterar ett antal viktiga aspekter som måste uppfyllas för fungerande
strategisk planering. Aspekterna är:

• Tydligt engagemang från ledningen

• Klara och realistiska förväntningar

• Utbildning och träning i metoder för strategisk planering

• Hög prioritet för strategisk planering

• Minimering av pappersarbete

• Klara och tydliga roller

För att en verksamhets mål ska uppnås med hjälp av ett nytt system, bör ledningen på
strategisk nivå utveckla en allmän plan för hur systemutveckling ska bedrivas (Avison
& Fitzgerald, 1995). Enligt författaren bör det finnas krav på att framställa en plan för
utveckling av informationssystem som gäller i hela organisationen, och som utvecklas
på strategisk nivå. Det är viktigt att informationssystemen och organisationen som de är
implementerade i, strävar mot samma mål. För att informationssystemen i en
organisation ska vara kompatibla och integrerade, bör ledning och tekniskt ansvariga
redan i de tidiga faserna undersöka de behov en organisation har, och utifrån dessa
behov utveckla en allmänt gällande strategisk plan för utveckling av informations-
system. Enligt Avison & Fitzgerald (1995) kan denna bli ett ramverk för mer
detaljerade planer.

Planer på flera nivåer

Planer för informationssystem kan enligt Avison & Fitzgerald (1995) framställas på tre
nivåer, långsiktig planering, ”medium-term” planering och kortsiktig planering.
Långsiktig planering tar hänsyn till de mål som gäller för informationssystemens
funktion. En uppskattning av de resurser som krävs för att uppfylla dess behov
genomförs. Planen för informationssystem är på denna nivå ett översiktligt dokument,
och ska beskriva vad som gäller för hela organisationen. ”Medium-term” planering
beskriver de sätt som innehållet i långtidsplanen kan genomföras på. ”Medium-term”
planen tar hänsyn till det informationsbehov verksamheten har idag, samt undersöker
vilka system som måste utvecklas eller förändras för att möta dessa behov. Information
om alla informationssystem och hur de integreras beskrivs detaljerat. Det är viktigt att
”medium-term” planen strävar i samma riktning som planer för hela organisationen. Ett
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dokument som reflekterar planen och som visar vart organisationen befinner sig, samt
en plan för fortsatt utveckling framställs. En plan som täcker det kommande året, och
som är än mer detaljerad kallar Avison & Fitzgerald (1995) för kortsiktig plan. Den
beskriver ett schema för förändringar, och de resurser som krävs för att genomföra
dessa förändringar. Den kortsiktiga planen beskriver detaljerat nödvändiga resurser för
varje applikation i form av personal, hårdvara och budget, och den innehåller detaljer
om varje fas under utvecklingsprocessen. Avison & Fitzgerald (1995) trycker på
nödvändigheten av att informationssystem adresserar organisationens mål direkt. Att
utveckla planer på strategisk nivå säkerställer att ledningens behov uppfylls av
informationssystemen i organisationen.

Typiskt för ett systemutvecklingsprojekt är att det leder fram till ett bestämt och
planerat resultat, det färdiga systemet (Andersen, Grude & Haug, 1994). Enligt
författarna krävs planering av fortsatt arbete under utvecklingsfasen på minst två
nivåer, nämligen översiktsplanering och detaljplanering. Översiktsplanering innebär
framställning av planer för vad projektet ska uträtta, alltså vilka mål som finns och
vilket resultat som förväntas. Detaljplaner beskriver hur olika delar av projektarbetet
ska utföras, vilka resurser som krävs och när de ska utföras samt av vem. Andersen,
Grude & Haug (1994) påstår också att det är viktigt att inte undervärdera den tid de
olika arbetsuppgifterna i projektet kommer att ta, eller att övervärdera projekt-
deltagarnas kompetens. Konsekvensen av detta blir att planen inte håller. Ett problem
som är svårare att åtgärda, är att projektdeltagarna inte i förväg känner till alla
aktiviteter som ska utföras. De aktiviteter som inte förutses, är naturligtvis omöjliga att
planera för. Författarna anser därför att alla aktiviteter inte måste specificeras i planen
från början. Detta medför också en flexibilitet för att projektet under tidens gång kan
förändras och utvecklas åt ett annat håll, än tänkt från början. Enligt författarna är det
nödvändigt att en plan följs upp. Uppföljning innebär att det verkliga utfallet
dokumenteras för att sedan jämföras med det planerade utfallet. Projektledaren
värderar konsekvenserna av avvikelser från planen och handlar därefter (Andersen,
Grude & Haug, 1994). För fungerande uppföljning måste planen vara anpassad, och
gärna uppmuntra till uppföljning. Planen bör alltså vara kortfattad men ändå tillräcklig,
all information som behövs för fungerande uppföljning ska finnas beskriven i planen.
Att ett projekt använder fungerande metoder, tekniker och verktyg är också en del av
fungerande planering. Metoden beskriver de faser som ska genomföras och i vilken
ordning aktiviteterna ska utföras. Ett problem kan vara att aktiviteter inte slutförs och
inte dokumenteras innan andra aktiviteter påbörjas (Andersen, Grude & Haug, 1994).

Planer för dokumentation

Andriole (1986) diskuterar ett antal problem som alla kan härledas till dokumentation
under ett systemutvecklingsprojekt. Dessa problem är låg prioritet för dokumentation,
brist på resurser för dokumentation, brist på planering för dokumentation, brister i
kravspecifikationen, samt attityder hos personal. Låg prioritet för dokumentation kan
resultera i svagheter i dokumentationen (Andriole, 1986). Ofta beror det på att
ledningen inte har uppmuntrat till att förvalta och uppdatera dokumentation, utan att
resurserna istället lagts på förvaltning av datasystemet. Låg prioritet för dokumentation
leder ofta till brist på resurser för att utföra nödvändiga dokumentations-uppgifter.
Brist på resurser för att utföra dokumentation leder till dokumentation som är felaktig
eller ofullständig. Brist på planering för dokumentation i början av ett projekt får ofta
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allvarliga konsekvenser, exempelvis att nödvändig dokumentation inte framställs. Ett
annat problem som författaren tar upp är att system utvecklas utan att en
kravspecifikation framställs. Detta kan leda till att ett projekt måste avslutas innan det
har resulterat i ett system. Det sista problemet som Andriole (1986) tar upp till
diskussion är personliga attityder hos de personer som arbetar med dokumentation.
Enligt författaren har exempelvis programmerare lite intresse för dokumentation.
Programmerare kan ofta känna pressen från projektet att koden ska bli färdig och
dokumenterar därför inte på grund av tidsbrist (Andriole, 1986). Att vara en bra
skribent av dokumentation anses inte vara en nödvändig tillgång, och belönas definitivt
inte. Författaren påstår också att få personer faktiskt tycker om att dokumentera. Det
anses inte produktivt eller kreativt.

Andriole (1986) föreslår ett antal lösningar till de problem som beskrivs ovan, nämligen
framställning av en dokumentationspolicy samt framställning av en dokumentations-
plan. Som diskuterats i kapitel 5.1.1, anser författaren att framställning av en
dokumentationspolicy bör ske på högsta nivå i en organisation. En plan för
dokumentation kan vara en del av en allmän projektplan eller ett fristående dokument
(Andriole, 1986). Dokumentationsplanen ska påbörjas tidigt under projektet och ska
granskas under projektets gång. Planen visar på framtida aktiviteter, men måste
förändras för att alltid hållas à jour. Dessutom ska den finnas tillgänglig för alla
personer som påverkas av planen. Enligt Andriole (1986) ska planen innehålla vad som
ska genomföras, hur det ska göras, när det ska göras och av vem, vilka resurser som
finns tillgängliga, samt vilka externa faktorer som ska tas hänsyn till, för att uppnå det
förväntade resultatet. Planen ska distribueras enligt en framställd specifikation, och
ansvar och befogenheter ska vara klargjorda.

Författaren beskriver ett antal punkter som ska specificeras i planen.

• Dokumenttyper och innehåll i dokument

• Dokumentformat och identifikation av dokument

• Framställning av ett detaljerat schema (ska innehålla en beskrivning av de dokument
som ska framställas, när de ska framställas, samt vem som är ansvarig för att de
framställs)

Beslut ska tas angående vilka dokumenttyper som ska framställas och vad dokumenten
ska innehålla. Beslutet ska sedan dokumenteras. Standardiserade dokumentformat är en
nödvändighet för systemförvaltning och kvalitetskontroll. Syftet med standardiserade
dokument är att de förbättrar läsbarhet och tydlighet, och därmed förbättras ett systems
kvalitet. Standarder för identifikation av dokument, exempelvis dokumentnummer,
revisionsnummer, datum, författare och ansvarig organisation, är en förutsättning för
förvaltning av korrekt dokumentation (Andriole, 1986).

Planering under systemförvaltningsfasen

Det är viktigt att inte bara planera för hur systemutvecklingsfasen ska gå till, en plan för
systemförvaltningsfasen måste också framställas på liknande sätt som för system-
utveckling. ISO 9003 (samt ISO 9001 och ISO 9002), se kapitel 2.2.7, kräver att en
underhållsplan ska existera. Underhållsplanen ska bland annat innehålla underhållets
omfattning, underhållsaktiviteter, samt protokoll och rapporter från underhåll
(Oskarsson & Glass, 1995).
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Som diskuterats på flera ställen i rapporten, anses förvaltning av många som en inte
speciellt stimulerande arbetsuppgift. Enligt Oskarsson & Glass (1995) börjar bra
förvaltning med bra utveckling. Ett system ska från början utvecklas för att förenkla
systemförvaltning av system och tillhörande dokumentation (Oskarsson & Glass,
1995). Författarna påstår att det i praktiken är ovanligt, underhåll anses vara ett senare
problem och dess betydelse förnekas. Oskarsson & Glass (1995) påstår att det enligt
ISO 9000-3 är tillräckligt att framställa en plan för förvaltning, för att förvaltning av ett
system ska genomföras. Författarna anser att en plan för förvaltning inte är tillräckligt,
förvaltning handlar mer om valet av fungerande metoder och verktyg, som ska vara ett
stöd under systemförvaltningsprocessen. Det finns brister i ISO 9000-3 gällande
beskrivning av vad som är nödvändigt under förvaltningsfasen, för att underhålla en
högkvalitativ programvaruprodukt. Att ha en plan för förvaltning räcker alltså inte,
användning av fungerande metoder och verktyg är nödvändigt under
systemförvaltningsfasen (Oskarsson & Glass, 1995).

5.1.3 Metod för stöd under utveckling och förvaltning av dokumentation

Som jag skrivit tidigare, påstår Andersen, Grude & Haug (1994) att valet av metoder,
tekniker och verktyg är en viktig del för att planeringen ska fungera. En metod
beskriver de faser som ska genomföras och i vilken ordning ingående aktiviteter ska
utföras (Andersen, Grude & Haug, 1994). Enligt författarna är ett problem är att
aktiviteter inte slutförs och att de inte dokumenteras innan andra aktiviteter påbörjas.
Avison & Fitzgerald (1995) påstår att val av metodologi, tekniker och verktyg är en
förutsättning för att utveckla informationssystem. Jag anser därför, utifrån diskussionen
ovan, att en metod bör ge stöd vid utveckling av ett system med tillhörande
dokumentation, samt att användning av en metod är en förutsättning för att planering
ska fungera. Därmed anser jag att användning av en metod, bör vara en förutsättning
för att kontinuerlig dokumentation ska framställas. Jag anser dessutom att användning
av en metod är viktigt också under systemförvaltningsfasen, för att existerande
dokumentation ska förvaltas och bibehållas korrekt. För att undersöka om mina
påståenden är korrekta, presenteras nedan ett urval av relevant litteratur i området.

Det används ett antal olika begrepp vid diskussion inom området modeller och
metoder. De begrepp som förekommer i kapitlet, är modell, metodologi, paradigm och
metod. Vad är då skillnaden? Det råder en viss begreppsförvirring, exempelvis anser
Loucopoulos & Karakostas (1995) att vattenfallsmodellen är en modell, Perry (1991)
kallar den paradigm och enligt Avison & Fitzgerald (1995) är vattenfallsmodellen en
metodologi. Under materialpresentationen använder jag det begrepp som författaren i
fråga använder. I analysfasen kommer jag att använda begreppet metod genomgående.

Metodologi, tekniker och verktyg är en förutsättning för att utveckla
informationssystem (Avison & Fitzgerald, 1995). Författarnas definition av en
metodologi är:

”a collection of procedures, techniques, tools, and documentation aids
which will help the systems developers in their efforts to implement a new
information system. A methodology will consist of phases, themselves
consisting of sub-phases, which will guide the systems developers in their
choice of the techniques that might be appropriate at each stage of the
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project and also help them plan, manage, control and evaluate information
systems projects.” (Avison & Fitzgerald, 1995, sid 10)

Enligt författarna är en metodologi någonting mer än en metod. En metod liknar ett
recept som ska följas, en metodologi baseras dessutom på något filosofisk synsätt.

Historik

Under 1950- och 1960-talen existerade ingen accepterad och formaliserad metodologi
för att utveckla datasystem (Avison & Fitzgerald, 1995). De som konstruerade
systemen var oftast programmerare, där goda kommunikations egenskaper inte
premierades, och förståelsen för användarnas krav var begränsad (Avison & Fitzgerald,
1995). Dessutom sågs projekt som kortsiktiga en-gångs företeelser, istället för
långsiktiga, välplanerade implementations strategier för nya applikationer. Eftersom
användarnas behov inte uppfylldes av systemen i verksamheten, var användarna ofta
missnöjda. Det tog tid att uppdatera och förändra systemen, framförallt på grund av att
dokumentationen inte var korrekt, om den ens existerade (Avison & Fitzgerald, 1995).
Standarder för dokumentation motarbetades av programmerare, eftersom de ansåg att
kravet på dokumentation begränsade kreativitet, ökade arbetsbördan och förlängde
utvecklingstiden. Andra problem uppkom på grund av att det inte existerade någon
dokumentation. Nyanställda fick svårigheter att förändra och uppdatera systemen,
framförallt då den ursprunglige programmeraren lämnat organisationen (Avison &
Fitzgerald, 1995). Ofta fick system konstrueras om från början när nya krav från
användare tillkom. Det saknades dessutom utbildning och träning för analys och design
som krävdes vid utveckling av system. Detta resulterade i att analys och design kom i
fokus. I slutet av 1960-talet designades som en reaktion på problemen en metodologi i
Storbritannien kallad SDLC, Systems Development Life Cycle (Avison & Fitzgerald,
1995). Ett annat namn för SDLC som ofta används är Vattenfallsmodellen.

Val av metod

Idag existerar en mängd olika metodologier som används vid utveckling av system.
Valet av metodologi bör grundas på vad organisationen vill uppnå med nya system
(Avison & Fitzgerald, 1995). Metodologierna kan adressera olika objektiv, exempelvis:

• Att korrekt dokumentera krav på ett informationssystem

• Att tillföra en systematisk utvecklingsmetod för att effektivt kunna kontrollera
framsteg

• Att utveckla ett informationssystem inom en viss tid och till en viss kostnad

• Att utveckla ett system som är väldokumenterat och lätt att förvalta

• Att tidigt kunna upptäcka eventuella förändringar som måste genomföras

• Att utveckla ett system som accepteras av samtliga intressenter

Pressman (1992) beskriver begreppet software engineering. Software engineering kan
sägas bestå av tre nyckelelement, metoder, verktyg och procedurer. Valet av metod är
en grundsten för fungerande utveckling av system (Pressman, 1992). Enligt författaren
beskriver en metod ett flertal uppgifter som ska genomföras; projektplanering och
uppskattningar, systemanalys och kravanalys, design av datastrukturer, program-
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arkitekturer och algoritmprocedurer, kodning, testning och förvaltning. Verktyg ger
stöd åt metoden, och procedurer är det som håller ihop metod och verktyg, samt ser till
att utveckling av mjukvara sker tidsenligt och rationellt (Pressman, 1992). Författaren
beskriver ett antal software engineering paradigmer, exempelvis Vattenfallsmodellen
och prototyoping. Valet av paradigm beror på vad organisationen vill uppnå, samt hur
verksamheten vill framställa system. Olika paradigmer kan användas under olika delar
av ett systems livscykel.

Det är viktigt att den metod som används, stödjer framställning av kontinuerlig
dokumentation (se kapitel 2.2.3). Dokumentation är en arbetsuppgift som inte ger
upphov till några egentliga meningsskiljaktigheter, men som ändå utgör ett av de
största problemen när det gäller systemförvaltning (Oskarsson & Glass, 1995). Det
existerar en allmän acceptans att dokumentation är viktigt, ändå är det få som
producerar den. Enligt författarna finns det två huvudorsaker till detta:

• Systemutvecklare och tekniker anser att dokumentation av programvara är
ointressant

• Ledningen sätter ofta upp en för optimistisk tidsplan för ett utvecklingsprojekt,
och när denna överskrids är dokumentation det första och största som tas bort ur
tidsplanen

Det leder ofta till att förvaltningsdokumentation inte utvecklas, vilket är ett stort
problem eftersom 50-80% av kostnaden för en applikation kan härledas till
systemförvaltningsfasen, och dokumentation är av stor betydelse för lyckad system-
förvaltning (Oskarsson & Glass, 1995). Det främsta problemet med dokumentation är
att det handlar om vilja snarare än kunskap. Det finns behov av krav på att ingen
applikation får överlämnas till systemförvaltningsfasen, utan att den medföljs av en
granskad och godkänd underhållsdokumentation (Oskarsson & Glass, 1995).

5.1.4 Användning av ett dokumenthanteringssystem

Jag anser att användning av ett dokumenthanteringssystem kan förenkla hantering av
dokumentation i en organisation. För att kunna undersöka om mitt påstående stämmer,
presenteras nedan ett urval av relevant litteratur i området.

Som skrivits tidigare, ska beslut fattas angående vilka dokumenttyper som ska
framställas och vad dokumenten ska innehålla (Andriole, 1986). Enligt författaren bör
standardiserade dokumentformat införas i organisationen. Syftet med standardiserade
dokument är att de förbättrar läsbarhet och tydlighet, och därmed förbättrat ett systems
kvalitet (Andriole, 1986). Standarder för identifikation av dokument, exempelvis
dokumentnummer, revisionsnummer, datum, författare och ansvarig organisation, är en
förutsättning för förvaltning av korrekt dokumentation (Andriole, 1986).

För att på ett effektivt sätt kunna hantera dokumentation i en organisation, bör det
existera regler och rutiner för detta (Andriole, 1986). Införande av ett
dokumenthanteringssystem medför att hanteringen av dokumentation förenklas i
organisationen, framförallt om dokumenthanteringssystemet är datoriserat (Lindgren &
Sandell, 1993).

ISO 9000 innehåller minimikrav på vad som ska finnas i ett kvalitetssystem (se kapitel
2.2.7) som ska införas i en organisation (Lindgren & Sandell, 1993). Vid införandet av
kvalitetssystemet, uppfattas ofta dokumentstyrning som det största problemet
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(Lindgren & Sandell, 1993). Enligt ISO 9001 ska det finnas rutiner för styrning av alla
dokument som ingår i kvalitetssystemet (ISO 9001, 1994). Enligt standarden ska
dessutom dokument granskas och godkännas innan utgivning. Rätt utgåva av samtliga
dokument ska finnas tillgängliga där det finns behov av dem, och ogiltiga utgåvor ska
tas bort från berörd verksamhet. Det ska dessutom existera lämpliga ändringsrutiner för
samtliga dokument. Enligt ISO 9000 ska det finnas rutiner för identifikation,
registrering, arkivering, samt gallring av samtliga kvalitetsdokument (Lindgren &
Sandell, 1993). Spårbarhet ska råda, och en lämplig arkiveringstid för samtliga
dokument fastställas. Dokumentet ska dessutom vara tydliga och arkiveras i en sådan
miljö att de inte försämras.

ISO 9000 uppfattas av många som ett pappersmonster, men det behöver inte vara så
(Oskarsson & Glass, 1995). Dokument ska inte framställas för dokumentets skull, ett
dokument ska ha ett specifikt syfte och funktion (Lindgren & Sandell, 1993). Enligt
författarna ska de styrdokument som existerar i organisationen vara önskvärd och
behövlig, annars är den överflödig. Lindgren & Sandell (1993) hänvisar till Janet
Nicholas (Lindgren & Sandell, 1993, sid 113), som påstår att gränsen för ett lågt antal
styrdokument går vid 250 stycken, ett högt antal är mer än 1 000 dokument. Enligt
Nicholas (Lindgren & Sandell, 1993, sid 113) är ett högt antal ändringar per år, 30% av
den totala mängden dokumentation, inräknat är också antalet nya dokument. Figuren
nedan beskriver komplexiteten som följer av sambandet mellan antalet dokument och
antalet ändringar per år.

Figur 6: Komplexitet i dokumentationen ökar både med antalet dokument och
antalet ändringar. (Efter Janet Nicholas, Digital Equipment, i Lindgren &
Sandell, 1993, sid 114).

Analys: Jag anser att rimligheten i det som Janet Nicholas, enligt Lindgren & Sandell,
påstår måste ifrågasättas. Nicholas påstår att gränsen för ett lågt antal dokument går
vid 250 stycken, och att ett högt antal är mer än 1 000 dokument. Rimligtvis bör dessa
siffor kopplas ihop med storleken på den organisation som de tillhör. Dessutom anser
jag att det saknas en definition av vad Nicholas anser vara ett dokument. Räknas ett
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dokument som en sida, som ett deldokument eller som ett dokument som innehåller ett
antal deldokument? Jag anser att det är omöjligt att ange vart gränsen går för ett högt
eller lågt antal dokument, eftersom det är en mängd variabler som påverkar detta antal,
bland annat verksamhetens storlek och hur begreppet dokument definieras. Figur 6
anser jag vara relevant eftersom den tydligt beskriver den komplexitet som uppstår när
en stort antal dokument ska hanteras i en verksamhet.

Datoriserat dokumenthanteringssystem

Ett ofta fungerande sätt att hantera dokumentstyrning, är att använda ett datoriserat
dokumenthanteringssystem (Lindgren & Sandell, 1993). Vid arbete med ISO 9000, kan
antalet dokument minska genom användning av ett datoriserat dokumenthanterings-
system. Detta beror dels på att mängden papper kan minskas när dokument läggs in i
ett datoriserat system, dels att den översikt över de dokument som ingår i en
organisation som kan framställas vid användning av ett datoriserat dokument-
hanteringssystem, ger möjlighet att hålla existerande dokumentation minimal.
Dokumenthanteringssystem kan exempelvis stödja uppbyggnad av ett kvalitetssystem,
styra dokumentation, samt underlätta rapportering. Andra fördelar är att uppdatering av
dokument förenklas, en översikt av existerande dokumentation är enkel att framställa,
och tillgänglighet av nödvändiga dokument förenklas med hjälp av datanätverket
(Lindgren & Sandell, 1993).

Standarden kräver att de personer som är i behov av viss dokumentation, ska ha
tillgång till rätt version av den. Dessutom ska ändring av dokumentation vara styrd och
kontrollerad (Oskarsson & Glass, 1995). Oskarsson & Glass (1995) beskriver ett antal
vanliga avvikelser från det som föreskrivs i ISO 9001:

• användning av dokument som borde vara godkända, men inte är det

• användning av fel version av ett dokument

• existens av två dokument med samma identitet och samma versionsnummer, men
med olika innehåll

• användning av dokument som inte kan garanteras vara rätt version

• besvärlig tillgång till nödvändiga dokument

Det är viktigt att dessa och liknande avvikelser inte tillåts existera i en organisation
(Lindgren & Sandell, 1993). Problemen kan ofta åtgärdas med rutiner för godkännande
och utgivning av dokument. Lindgren & Sandell (1993) menar att dokument ska
granskas och godkännas innan utgivning. Ett dokument markeras som godkänt, med
granskarens signatur. Detta fungerar både vid manuell lagring och datoriserad lagring
av dokumentation. ISO 9001 kräver att det finns en dokumentlista innehållande
samtliga versioner som är aktuella (Lindgren & Sandell, 1993). Dokument-
styrningsrutinen ska säkerställa att samtliga personer som har behov av ett dokument,
ska ha tillgång till aktuell version av dokumentet. Dessutom ska alla ogiltiga eller
föråldrade dokument tas ur hanteringen, vilket är mer komplicerat att åstadkomma.

Vid programvaruutveckling existerar det en stor mängd dokument som ska uppdateras
ofta (Lindgren & Sandell, 1993). För att kunna säkerställa att aktuell version av
samtliga dokument finns tillgänglig för de som har behov av dem, kan dokumentation
lagras på datanätet. Arbetet med att uppdatera och bibehålla dokumentationen korrekt,
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förenklas då (Lindgren & Sandell, 1993). Då dokumentation är lagrad on-line, finns
direkt tillgång till aktuellt dokument, vilket medför att uppdatering förenklas och att det
går att garantera att rätt version av ett dokument finns spridd i organisationen.

Det är viktigt att det existerar ett system för dokumentstyrning (Danielsson, 1994).
Rutiner för granskning, godkännande och utgivning, samt rutiner för återkallning av
föråldrade eller modifierade dokument är viktiga för att ett system ska hålla hög kvalitet
(Danielsson, 1994).

Organisationer utvecklar inte bara nya system, de gamla systemen ska underhållas och
förvaltas. De gamla systemen har i vissa fall utvecklats enligt tidigare regler för ISO
9000, i andra fall utvecklades de utan några regler alls (Oskarsson & Glass, 1995). De
gamla systemen måste inte uppdateras, för att följa de nya regler som gäller vid
certifiering av en ny version av ISO 9000. Underhåll av de gamla systemen måste dock
styras och kontrolleras på rätt sätt, för att organisationen ska bli certifierad. Spårbarhet
är en annan aspekt som är viktig. Det är en stor fördel om det existerar dubbelriktade
länkar mellan problemkraven och samtliga komponenter i den färdiga programvaran
(Oskarsson & Glass, 1995). Enligt författarna är kontinuerlig dokumentation och ett
CASE-verktyg som hanterar spårbarhet, en förutsättning för att kunna garantera
spårbarhet i ett system.

PDM

Jag har valt att presentera PDM (Product Data Management), ett datoriserat system
som bland annat skapar, styr och hanterar dokument (Johansson, 1994). Den främsta
orsaken är att Volvo koncernen inom en snar framtid kommer att installera ett PDM-
system, som kommer att utvecklas i samarbete med IBM (Volvo IT, 1998). PDM
hanterar produktstrukturer, dokumentation och hur denna information förändras över
tiden.

PDM är alltså inte endast ett dokumenthanteringssystem, dess främsta uppgift är
hantering av artiklar. De uppgifter om PDM som jag presenterar kommer framförallt
från en rapport framställd av IVF, Institutet för Verkstadsteknisk Forskning
(Johansson, 1994). IVF är ett industriforskningsinstitut med cirka 215 medarbetare, där
de flesta är civilingenjörer eller forskare (Johansson, 1994). De arbetar med produkt-,
produktions- och företagsutveckling, samt bedriver tillämpad forskning och utveckling i
nära samarbete med företag och organisationer, både i Sverige och internationellt.

Johansson (1994) beskriver i rapporten att det första steget som ska utföras vid
användning av PDM, är att lägga in den aktuella varianten av artikeln. Artikelns
struktur kan modifieras om så önskas. Artikelnummer är artikelns identitet. Artikeln
kan samtidigt finnas i flera versioner, som motsvaras av olika utgåvor av dokument
(Johansson, 1994). En artikels utförande, dess version, motsvaras alltså av ett eller flera
beskrivande dokument med unik utgåvebeteckning. Dokument systematiseras i en
dokumentstruktur. På högsta dokumentnivå är det lämpligt att ha ett sammanhållande
dokument. När en ändring av artikeln ska genomföras studeras dokumentstrukturen,
och de dokument som blir aktuella att ändra noteras. Dokument lagras och förvaltas i
dokumentdatabasen. Antingen lagras dokumenten i sin helhet (alternativ 1 nedan), eller
också lagras parametrar och/eller regler för hur dokument ska sammanställas (alternativ
2 följande sida). Data som behövs hämtas då från artikeldatabasen, för att sedan
sammanställas enligt aktuella regler vid utskrift av dokumenten. För att närmare
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förklara skillnaden mellan de olika alternativen att lagra dokument, beskrivs skillnaden
nedan och på följande sida:

Alternativ 1:

Alternativ 2:

Figur 7: Olika alternativ för dokumentlagring. (Johansson, 1994, sid 10)

Det finns en stark koppling mellan en ändring av en artikel, och efterföljande ändringar
av tillhörande dokument (Johansson, 1994). Vid behov av ändring av en artikel, tillsätts
en ändringsberedning som beslutar om ändringen ska genomföras. Om ändringen
godkänns, skickas en ändringsorder (ÄO) ut för att verkställa motsvarande förändring i
artikelns dokument (Johansson, 1994). När ändringen genomförts, skickas ett
konstruktionsmeddelande (KM) som meddelar att ändringen införts. Styrdokumenten,
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ändringsordern (ÄO) och konstruktionsmeddelandet (KM), kan innehålla en teknisk
beskrivning av ändringen, som bör lagras i en ändringsdatabas. Ändringsdatabasen kan
senare användas för att studera vilka konsekvenser tidigare ändringar har medfört.
Dokumentens ändringshistoria finns alltså lagrad i ändringsdatabasen, vilket kan
förenkla beslut om nya ändringar ska genomföras (Johansson, 1994).

Säkerhet för information är en viktig aspekt att beakta vid hantering och styrning av
produktdata och dokument (Johansson, 1994). Förvaring av original och säkerhets-
kopior, samt behörighet till denna information är de viktigaste säkerhetsfrågorna att
besluta om. Användning av personliga lösenord för att få läsa, kopiera, framställa,
ändra eller godkänna dokument, är en nödvändighet för att garantera hög kvalitet och
för att strikt ansvar vid förvaltning av produktdata ska vara möjlig (Johansson, 1994).
Nivån på behörigheten är normalt knuten till den befattning personen i fråga innehar.

För att kunna identifiera ett unikt dokument, används att antal attribut, vilka benämns
primärdata (Johansson, 1994). Exempel på de attribut som Johansson (1994) nämner
är:

• Identifieringsnummer

• Identifieringstext

• Ändringsdata, exempelvis information om ändringsorder, ändringsdatum och
utgivning

• Dokumenttyp

• Dokumentformat

• Dokumentmedium

• Lagringsställe

• Språkversion

Under framställningen av dokument anses dokumenten inte som officiella (Johansson,
1994). Dokument ska granskas och godkännas innan utgivning och distribution.
Granskning och godkännande sker successivt under hela framtagningsproceduren, på
grund av att det är bättre, enklare och billigare att rätta till fel under ett tidigt skede
(Johansson, 1994). Vid granskning ändras ett dokuments status, vilket innebär att
dokumentet får användas för fler uppgifter och i fler verksamheter. Nu tillkommer fler
attribut, tilläggsdata, som behövs för att tydliggöra och effektivisera användning av
dokumenten (Johansson, 1994). Exempel på statusdata är:

• Dokumentstatus, exempelvis under utveckling, i produktion, indragen

• Utgivning och indragning

Granskning ska utföras av en person med behörighet för detta. Vid granskning
kontrolleras att all dokumentinformation är korrekt, synlig och läsbar. Innehållet ska
vara funktionellt riktigt, entydigt, reproducerbart med företagets tillämpade metoder
och i övrigt följa tillämpade layout standarder (Johansson, 1994). Om dokumentet
godkänns, signerar granskaren dokumentet. PDM använder sig av datorbaserad
granskning, vilket innebär att granskaren hämtar dokumentet från det aktuella
directoriet för att sedan granska det på en bildskärm (Johansson, 1994). Om
dokumentet godkänns, skriver granskaren sina initialer i klarskrift på dokumentet.
Behörighet styr vem som kan införa denna signatur. Vid traditionell, manuell
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granskning, signerar istället granskaren dokumentet för hand. Det godkända
dokumentet förvaras sedan i ett kassaskåp som ett värdefullt original. Signering av
dokument är ett krav i ISO 9000 (Johansson, 1994). Vid användning av PDM förflyttas
ett godkänt dokument till ett speciellt directory där personer med behörighet kan få
åtkomst till det (Johansson, 1994). Ett dokument som inte blir godkänt, återremitteras
för åtgärd med förnyad granskning.

När ett dokument är godkänt av ansvarig är det också frisläppt. Personer med
behörighet till dokumentet meddelas att dokumentet i fråga är godkänt (Johansson,
1994). Dokumentets distribution och utgivning sker parallellt. Distribution av
dokument har till stor del överlåtits till användaren, eftersom dokumentfilen kan hämtas
från directoriet av behöriga användare. Enligt författaren tillkommer nu ytterligare
attribut som beskriver mottagare av dokumentet, kallat abonnemangsdata som
beskriver:

• Abonnent

• Informationsomfattning

• Mediumtyp

• Antal kopior

Dokumentet förflyttas nu till ett directory benämnt ”arkiv” där det registreras
(Johansson, 1994). De regler som finns i organisationen för hur originaldokument ska
förvaras och hanteras, träder nu i kraft. Säkerhetssystemet kontrollerar behörighet för
den person som lånar ett dokument för kopiering, och registrerar sedan detta. Vid lån
för ändring av dokument, är dokumentet endast tillgängligt för läsning för övriga
användare (Johansson, 1994). Ändring av dokument hanteras olika beroende på när i
tiden ändringen sker, och hur omfattande den är. Ju senare under utvecklingen
ändringen inträffar, desto mer omfattande ändringsrutiner krävs. Ett ändringsförslag
kan lämnas in av vem som helst i verksamheten (Johansson, 1994). Förslaget behandlas
i en grupp bestående av personer från alla berörda avsnitt. Beslut om ändring eller ej, är
alltid en ekonomisk fråga. Ett styrdokument som kallas ändringsbegäran med alla
uppgifter framställs, för att sedan vid beslut byta namn till ändringsorder (ÄO) eller
konstruktionsmeddelande (KM) (Johansson, 1994). ÄO används som ett
beordringsdokument innan ändring, och KM som meddelande om utförd ändring till
berörda personer under distributionsfasen (Johansson, 1994). Enligt författaren sker
följande punkter vid en ändring:

• Uppsamling av ändringsförslag

• Analys av förslag i beredningsgrupp

• Beslut om ändring

• Meddelande till förslagsställare

• ”Låna” dokument (i centralarkivet)

• Utmärk (”flagga”) för ändring

• Ändra i primärdata (original)

• Skicka för granskning/godkännande

• Meddela berörda instanser



5 Genomförande

40

Precis som aktiviteterna är av två slag, ändringsberedande och ändringsbeordrande, hör
attributen till två kategorier (Johansson, 1994):

• Ändringsberedning, exempelvis förslagsställare, ändringsorsak, ändrings-
beskrivning, kostnadskalkyl, ändringskonsekvenser, beslutsansvarig

• Ändringsbegäran, exempelvis identitet, utfärdare, datum, utgåva, version

PDM:s uppgifter består av frisläppande och statushantering av produktdokument, samt
lagring, sökning och distribution av dessa dokument (Johansson, 1994). För att detta
ska vara möjligt i hela organisationen krävs en infrastruktur för information, vilket
innebär en integration av verksamheten genom dess databaser. Integration av
tillverkningsdata från ett MPS-system med ett inköpssystem är ett exempel på en typisk
integration. PDM har också programdelar som kan beskriva artikelstrukturer
(Johansson, 1994). Utgående från artikelbegrepp kan PDM skapa och förändra
artikelstrukturer, och visa detta i realtid med en enkel grafik bestående av lådor, boxar
eller liknande. Jag kommer inte att närmare gå in på hur strukturhantering och
klassificering av artiklar och deras tillhörande dokument hanteras i PDM. I rapporten
(Johansson, 1994) beskrivs också hur unika nummer fördelas och hämtas ut. Jag går
inte närmare in på den hanteringen.

5.1.5 Förutsättningar för lagring av dokumentation

Dokumentation kan bland annat lagras on-line eller som papper i pärmar. De typer av
lagringsmedier som jag tänker presentera är lagring med hjälp av client-serverlösningar,
samt intranät. Tyvärr har jag inte funnit någon litteratur som diskuterar fördelar och
nackdelar vid lagring av dokumentation i form av papper i pärmar.

Ett client-server system består av ett antal klientdatorer, som via det lokala nätverket är
kopplade till en eller flera servrar (Bark, 1997). Enligt författaren är klientdatorerna
vanligtvis PC utrustade med mjukvara, som kan skicka sammansatta beställningar av
information till servrarna, för att sedan presentera den mottagna informationen på ett
användarvänligt sätt på bildskärmen. Servrarna kan vara minidatorer eller kraftfulla PC,
och innehåller precis som klienterna mjukvara som gör det möjligt att utföra olika typer
av sökningar och bearbetningar av information (Bark, 1997). Den här informationen
behöver inte vara lagrad på serverns egen hårddisk, utan kan finnas i ett annat system.
Client-server tekniken kräver att verksamheten har avsevärd datorkraft både i klienter
och servrar, vilket innebär stora kostnader, både för installation och underhåll (Bark,
1997).

För att hantera miljöer med många PC, terminaler, skrivare och annan teknisk
utrustning, utvecklades client-server arkitekturen (Elmasri & Navathe, 1994).
Specialiserade servrar definieras, exempelvis som en printer-server (printer=eng. för
skrivare, Norstedts, 1993, sid 937) som kopplas till ett antal skrivare. Printer-servern
hanterar sedan de utskrifter som klienter i nätverket efterfrågar (Elmasri & Navathe,
1994). De resurser som olika servrar förser systemet med, kan alla klienter i nätverket
använda.

Intranät bygger på enklare teknik än traditionella client-server system (Bark, 1997). I
ett traditionellt client-server system, spelar servrarna inte en lika viktig roll som server-
datorerna i ett intranät, men den teknik som används av klienterna i ett intranät är inte
lika invecklad och kräver inte lika mycket datorkraft (Bark, 1997). För kommunikation
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med en WWW-server behövs TCP/IP-mjukvara, en webb-läsare som har till
huvuduppgift att visa upp HTML-sidor på användarens bildskärm, samt att förmedla
begäran om presentation av nya sidor till servern. Enligt författaren är en webb-läsare
vanligtvis mindre minneskrävande att köra och inte lika intimt beroende av egenheter i
datorns operativsystem, än existerande klientprogram. En viktig orsak till att
webbtekniken har börjat få så stort utrymme är att dess långt drivna standardisering och
användarvänlighet, vilket gör det möjligt att till en relativt låg kostnad och på ett enkelt
sätt öppna intranätfönster mot gamla och nya informationsmängder (Bark, 1997).
Dessutom kräver i allmänhet inte införandet av intranät några stora nyinvesteringar i
hårdvara och nätverk, eftersom hårdvarubasen för en ”vanlig” client-server teknologi
dessutom klarar att bära ett intranät. Enligt författaren är den största fördelen med
införandet av en intranät-lösning, de möjligheter som skapas för att snabbt kunna ge
hela organisationen en användarvänlig kontaktyta mot tillgängliga informations-
mängder. I framtiden kommer utveckling och införande av ett intranät även att medföra
utveckling av företagets organisationsstruktur och IT-arkitektur (Bark, 1997). Detta
kommer att genomföras på ett sätt som skapar ett integrerat verksamhetssystem, vilket
medför en infrastruktur inom vars ramar hela företagets interna och externa verksamhet
bedrivs.

Som beskrivs ovan utesluter alltså inte ett client-server system, användning av ett
intranät. Tyvärr har jag ej funnit någon litteratur som diskuterar hur dokumenthantering
påverkas vid manuell respektive datoriserad lagring. Jag kommer därför inte närmare
att gå in på lagringsaspekten.

5.2 Brist på litteratur

Ett problem under litteraturstudien har varit bristen på litteratur som hanterar
dokumentation ur olika aspekter. Exempelvis är det så, att jag tyvärr inte har funnit
någon passande litteratur som behandlar manuell och datoriserad lagring av
dokumentation tillhörande ett system. Dessutom är det genomgående så, att de alster
som jag studerat, framförallt handlar om systemutvecklingsfasen snarare än system-
förvaltningsfasen. Det är ganska underligt eftersom 50-80% av resurserna under ett
systems livscykel, spenderas under systemförvaltningsfasen (Oskarsson & Glass, 1995).
Dessutom är ett av de största problemen inom systemförvaltning idag, att förvalta
gamla, omoderna, knapphändigt dokumenterade system (Perry, 1991).

Jag har upptäckt att den litteratur som finns och faktiskt beskriver dokumentation ur
olika aspekter, behandlar det som jag tror att de flesta uppfattar som självklarheter. Att
ett företag bör ha en policy, att företaget ska planera för sin verksamhet, att företaget
bör använda en eller flera metoder och verktyg under systemutvecklingsfasen är inga
nyheter. Problemet kan nog vara att det anses vara självklart. Jag har ej funnit några
tydliga riktlinjer som beskriver hur dokumentationsarbete ska hanteras under
systemutvecklingsfasen och systemförvaltningsfasen,  på samma sätt som det existerar
riktlinjer för hur ett datasystem ska utvecklas och förvaltas. Jag har den uppfattningen
att bristen på relevant litteratur speglar den mentaliteten som existerar i organisationer
idag gällande dokumentation. Kunskapen om hur man ska utveckla dokumentation
kontinuerligt under systemutvecklingsfasen, för att sedan uppdatera den under
systemförvaltningsfasen, finns hos företag (Oskarsson & Glass, 1995). De flesta anser
nog att det är självklart att korrekt dokumentation tillhörande ett system bör utvecklas



5 Genomförande

42

och förvaltas. Trots denna kunskap verkar det vara så att tillräckligt dokumentations-
arbete inte genomförs.

5.3 Intervju

Efter genomförd litteraturstudie, planerade jag att genomföra tre intervjuer med
personer väl insatta i problemområdet. Tyvärr har jag enbart haft möjlighet att
genomföra en intervju. Orsaken är att de två övriga respondenter som jag planerat att
genomföra intervjuer med, på grund av sjukdom och problem med e-mail, inte haft
möjlighet att deltaga i min studie. Mitt syfte med intervjustudien är att samla in
ytterligare information inom problemområdet, samt att bekräfta eller motsäga det
material som framkommit under litteraturstudien. På grund av att enbart en intervju
genomförs fungerar mitt angreppssätt att använda intervjustudien både som insamlande
och kontrollerande metod, inte på planerat sätt. Därför kommer jag enbart att använda
intervjun som en insamlande metod.

Respondenten är anställd på ett stort svenskt företag, som bland annat utvecklar och
implementerar datoriserade dokumenthanteringssystem. Intervjun har genomförts per
telefon, på grund av geografiskt avstånd. Nedan är en sammanfattning av det som
framkom under intervjun. Begreppet ”hard-copy” lagring innebär lagring på papper i
pärmar. Hela intervjun återfinns i bilaga 5.

5.3.1 Sammanfattning av genomförd intervju

Systemförvaltningsorganisationen är en viktig del av ett företag. Om inte förvaltningen
fungerar förkortas ett systems livslängd radikalt. En förutsättning för fungerande och
effektiv systemförvaltning är att dokumentationen alltid är korrekt. Att dokumentera är
inget självändamål, dokumentation ska framställas för att beskriva något annat. Även
vid förvaltning av äldre system är det viktigt att det existerar korrekt dokumentation.
Dokumentation innehåller inte bara kunskap om systemet i fråga, dokumentation
innehåller också erfarenheter. Att ha tillgång till erfarenheter som gjorts tidigare, är ofta
användbart vid införande av ett datoriserat dokumenthanteringssystem.

IT-branschen är allmänt dåliga på att dokumentera sina produkter, alltså de system som
framställs. Förr, innan PC:n var allmänt spridd, fungerande hanteringen av dokument.
Organisationer var oftast centralstyrda och det fanns regler och rutiner för hur
dokumentation skulle hanteras och arkiveras. Med tiden när PC:n blev mer allmänt
använd, användes den egna hårddisken som ett eget arkiv. Dokumentation framställdes
ofta för en enskild person, vilket medförde att kontrollen över dokumentationen
förlorades. Att den egna hårddisken används som arkiv, medför andra problem,
nämligen oordning.

Kontrollen över dokumentationen förloras alltså. För att dokumenthantering ska
fungera, måste dokumentation framställas för organisationens skull, och inte enbart för
en enskild anställd. Vid införande av ett dokumenthanteringssystem, är det viktigt att
samtliga dokumenterar likadant, att det finns regler, rutiner och stöd för hur
dokumentation ska framställas och hur den ska vara strukturerad, samt hur den ska
arkiveras. Ett standardiserat arbetssätt vad gäller dokumentation måste införas, vilket
inte sker lättvindigt. Framförallt saknas det regler, rutiner och stöd för
dokumenthantering.
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Fördelar med ”hard-copy” lagring:

• ett format som alla är vana vid, exempelvis att läsa på papper

• existerar sedan gammalt regler och rutiner för hur papper ska arkiveras

• kräver ganska enkel teknik, till exempel en kopieringsmaskin för att kopiera

Nackdelar med ”hard-copy” lagring:

• svårt att skapa centrala arkiv i en organisation, och därmed blir det svårt att hitta
dokument som behövs, och att veta vilken version som gäller

• saknas finesser som finns vid användning av ett datoriserat dokumenthanterings-
system, exempelvis fritextsökning, möjlighet att se ett dokument ur olika vyer,
eller återanvändning av strukturer

Fördelar med ett datoriserat dokumenthanteringssystem:

• dokument blir lättillgängliga

• ett centralt arkiv för dokumentation finns, kontroll av aktuella versioner blir
möjlig, lagring av kunskap och erfarenheter

• möjlighet att återanvända dokument eller delar av dokument, återanvändning av
strukturer, sökning efter dokument exempelvis med hjälp av fritextsökning,
möjlighet att se på dokument ur olika vyer

• vid återanvändning av dokumentstrukturer, känner människor igen den
återkommande strukturen på dokument

Nackdelar med ett datoriserat dokumenthanteringssystem:

• kräver komplexa tekniska lösningar

• tidskrävande att lägga in dokumenten på ett riktigt och specificerat sätt i
dokumenthanteringssystemet

• en förutsättning är att det används av alla, innehållet måste vara komplett,
samtliga dokument måste vara framställda efter standardiserade rutiner och
regler, de aktuella versionerna måste vara säkerställda

• svårt att skapa en yta där allt hänger ihop, eftersom datamiljön ofta är uppbyggd
efter applikationer och inte efter arbetssätt

• förutsätter att det finns regler, rutiner och stöd för människors arbetssätt

5.4 Analys

Efter genomförd litteraturstudie och intervju, ska materialet nu analyseras. De aspekter
som är av intresse för problemställningen, och som utkristalliserats är:

• Policy för dokumentation

• Planering för dokumentation

• Metod för stöd under utveckling och förvaltning av dokumentation
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• Användning av ett dokumenthanteringssystem

Hur hänger dessa aspekter ihop och hur är de kopplade till min problemställning? Jag
anser att det är primärt att en policy som innehåller krav som beskriver att
dokumentation kontinuerligt ska framställas under systemutvecklingsfasen, samt
bibehållas korrekt under systemförvaltningsfasen existerar. Initiativet till att det är
viktigt att dokumentera ska komma från den strategiska nivån i en organisation, därför
bör en policy utvecklas som beskriver detta. För att de aktiviteter som är kopplade till
dokumentation ska utföras, bör dessa aktiviteter planeras så att de genomförs vid rätt
tidpunkt, och att tillräckliga resurser finns tillgängliga för att utföra dessa aktiviteter
(Andersen, Grude & Haug, 1994). För att planeringen ska fungera, behövs dessutom
användning av en metod under systemutvecklingsprocessen (Andersen, Grude & Haug,
1994). En metod har bland annat till uppgift, att stödja utvecklingen av system och
tillhörande dokumentation, genom att beskriva de aktiviteter som ska genomföras
under utvecklingsprocessen. Under systemförvaltningsfasen finns det behov av policies,
planer och metoder, precis som under systemutvecklingsfasen. För att förenkla
hantering av dokumentation under systemförvaltningsfasen, kan ett dokument-
hanteringssystem införas i en organisation (Lindgren & Sandell, 1993). Ett dokument-
hanteringssystem kan vara manuellt eller datoriserat, eller manuellt och datoriserat.

Jag kommer nedan att granska och värdera insamlat material. Resultat av under-
sökningen presenteras i kapitel 6.

5.4.1 Policy för dokumentation

En viktig grundsten i ett företag, är att det existerar en policy som beskriver den
riktning som verksamheten strävar mot. Det är Oskarsson & Glass (1995), Andriole
(1986) och Andersen, Grude & Haug (1994) överens om. Oskarsson & Glass (1995)
ser på policies ur en extern kravställares synvinkel, nämligen ISO 9001. Enligt ISO
9001 ska en kvalitetspolicy framställas som gäller för hela organisationen (Oskarsson &
Glass, 1995). Den övergripande policyn ska sedan brytas ned i organisationen, genom
att policies ska utvecklas på lägre nivåer i organisationen för att sedan godkännas på
den strategiska nivån. Samtliga policys i organisationen ska sträva åt samma håll, och
ska alla godkännas av den strategiska nivån i organisationen (Oskarsson & Glass,
1995). Jag anser att det är viktigt att påpeka att initiativet till policyn ska komma från
den strategiska nivån.

Andriole (1986) förespråkar att en policy som beskriver inställningen till dokumentation
ska framställas på högsta strategiska nivå. Enligt författaren ska policyn beskriva de
övergripande målen i organisationen, och fungera som ett stöd i organisationen. Policyn
kan beskrivas som en vägvisare för beslutsfattare i organisationen (Andriole, 1986).

Andersen, Grude & Haug (1994) förespråkar att en allmänt gällande policy för
projektarbete bör fastställas i en organisation. Det är viktigt att ett projekt är förankrat i
hela organisationen. Ett projekts mål måste ligga i linje med organisationens mål, och
projektet och projektets resultat måste vara accepterat av de som påverkas av projektet
eller resultatet.

Resonemanget ovan tyder på att en policy, som gäller för hela organisationen, ska
framställas på den strategiska nivån. Jag instämmer i Oskarsson & Glass (1995)
resonemang, när de påstår att den övergripande policyn ska brytas ned i organisationen.
En övergripande policy kan i ett stort företag inte innehålla samtliga mål som gäller för



5 Genomförande

45

alla delar av den underliggande organisationen, och fortfarande vara funktionell och
effektiv. Jag anser dessutom att en policy som framställs på en lägre nivå i
organisationen, ska framställas av de personer som påverkas av policyn, för att sedan
godkännas på den strategiska nivå.

Oskarsson & Glass (1995) förespråkar att policyn ska godkännas av ledningen, men
Andriole (1986) går ett steg längre. Han anser att policies ska framställas på den
strategiska nivå. Jag anser att svagheten hos Andriole är att han bortser från den
påverkan som deltagande har i en arbetsprocess. Jag anser att de personer som befinner
sig i den del av organisationen där en underliggande policy ska gälla, bör i vissa
aspekter ha bättre förutsättningar att utveckla en policy som är funktionell och som
kommer att efterlevas, än ledningen. Ledningen kan sedan godkänna eller underkänna
den framställda policyn. Personer på den strategiska nivån har då till uppgift att
kontrollera att den underliggande policyn strävar mot samma mål som den
övergripande policyn. Samma upplägg gäller också vid framställning och godkännande
av en projektpolicy. Ledningsgruppen i en organisation bör enligt Andersen, Grude &
Haug (1994) framställa en övergripande projektpolicy som gäller i hela verksamheten.
Dessutom bör en projektpolicy framställas för varje unikt projekt, och sedan godkännas
på den strategiska nivån.

Vad är syftet med en policy och vad ska en policy innehålla? Oskarsson & Glass (1995)
anser att en policy ska definiera ledningens kvalitetsåtagande, definiera företagets mål
vad gäller kvalitet, vara relevant för beställarens behov, vara förstådd inom
organisationen, samt vara genomförd.

Andriole (1986) anser att en policy ska beskriva en organisations övergripande mål,
samt att en policy dessutom ska se till att:

• dokumentation framställs under ett systems hela livscykel

• styrning och planering för dokumentation sker

• dokumentation är av en viss kvalitet, à jour samt korrekt

• dokumentation framställs i olika former för olika användare, exempelvis för
systemförvaltare och chefer

• dokumentation är en naturlig del av systemutvecklingsprocessen

• verktyg specificeras för att stödja utveckling och förvaltning av systemet under hela
dess livscykel

• existerande standarder specificeras, eller nya utvecklas, innehållande omfattning och
betydelse av projektet

Andersen, Grude & Haug (1994) skriver att en projektpolicy måste överensstämma
med organisationens överliggande policy. En projektpolicy ska innehålla exakta mål för
projektet i fråga, samt en precisering av de problem som föreligger.

Författarnas påståenden ovan tyder på att en policy främst ska innehålla de mål som
organisationen, eller en del av organisationen, har. Jag väljer fortsättningsvis att
granska policies ur två synvinklar, dels vad som gäller för en övergripande policy, dels
vad som gäller för en policy på en underliggande nivå. Syftet med en övergripande
policy, anser jag vara att beskriva den riktning som organisationen strävar mot. Genom
att de allmänna mål som gäller för organisationen specificeras i den övergripande
policyn, är det min uppfattning att syftet uppfylls.
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Enligt ISO 9001, beskriven av Oskarsson & Glass (1995), ska en övergripande
kvalitetspolicy bland annat innehålla en definition av ledningens kvalitetsåtagande,
vilket innebär att ledningen ska specificera vilken grad av kvalitet, de produkter som
framställs i företaget ska hålla. En definition av företagets mål vad gäller kvalitet ska
också ingå i kvalitetspolicyn, enligt ISO 9001 (Oskarsson & Glass, 1995). Ledningen
ska alltså beskriva vad de inbegriper i begreppet kvalitet, exempelvis att kunden ska
vara nöjd eller att produkten ska vara väldokumenterad. Dessutom ska kvalitetspolicyn
vara relevant för beställarens behov (Oskarsson & Glass, 1995). Beställaren i Volvo
IT:s fall, är de interna kunder inom koncernen som Volvo IT förser med nya system
eller förvaltning av existerande system. Min tolkning av att policyn ska vara relevant för
beställaren, är att kvalitetspolicyn ska framställas utifrån kundens behov. Kunden ska
alltså ha möjlighet att avgöra om företagets mål tillgodoser kundens behov.
Kvalitetspolicyn ska vara förstådd inom organisationen, samt vara genomförd
(Oskarsson & Glass, 1995). Påståendet ovan tyder på att en policy ska vara accepterad
och spridd i hela organisationen. Andriole (1986) nämner inte specifikt att en policy ska
vara accepterad i hela organisationen, vilket inte stämmer överens med de krav som
finns beskrivna i ISO 9000. Andriole (1986) skriver att de personer som påverkas av
policyn ska informeras om den, men nämner inte att den ska vara accepterad. Jag anser
att acceptans och distribution av samtliga policies i en organisation är viktigt. Om en
övergripande policy inte är välförankrad i hela organisationen, kan den inte heller följas
eller styra organisationen i önskad riktning. Det är också viktigt att påpeka att det i
praktiken kan existera ett antal personer i en verksamhet som inte accepterar gällande
policies, men som ändå följer och arbetar efter dem. Naturligtvis är det optimala att
samtliga anställda i en organisation accepterar de policies som är aktuella för dem, men
det primära måste ändå vara att policies efterlevs, trots att de inte nödvändigtvis är
accepterade.

Andriole (1986) beskriver en policy för dokumentation, och Andersen, Grude & Haug
(1994) beskriver vikten av en policy för projektarbete, vilka jag båda anser vara icke-
övergripande policies. Enligt mitt synsätt gör Andriole (1986) ingen skillnad mellan en
övergripande policy och övriga policies i organisationen. Jag anser dock att författarens
synpunkter gällande vad en policy för dokumentation ska innehålla, är intressanta och
korrekta (se sidan 41). Andersen, Grude & Haug (1994) anser att en allmänt gällande
policy för hur projektarbete ska bedrivas i organisationen, ska utvecklas, vilket jag
instämmer i. Enligt mitt synsätt läggs grunden för vilken kvalitet ett system med
tillhörande dokumentation kommer att uppnå, under projektarbetet. Därför anser jag att
existens av en allmänt gällande, accepterad och spridd policy för projektarbete i en
organisation, skapar möjligheten för en organisation att utveckla och förvalta system
med hög kvalitet.

Utifrån resonemanget ovan anser jag att syftet med och innehåll i en policy som inte är
övergripande, är liknande vad som gäller för en övergripande policy. En policy ska
uttrycka de mål som finns i den del av organisationen som berörs, och syftet är att visa
den riktning som önskad utveckling ska gå åt.

Flera policies kan alltså existera i en organisation samtidigt. Samtliga policies ska sträva
åt samma riktning, och den övergripande policyn ska ses som en ledstjärna. Den
övergripande policyn ska brytas ned i organisationen, och enligt mitt synsätt kan övriga
policies i organisationen, ses som mer detaljerade utgåvor av den övergripande policyn.
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5.4.2 Planering för dokumentation

Varför är det viktigt att planera? Verksamheter förändras över tiden, och att planera är
ett sätt att kontrollera, förutspå och förbereda för förändring (Ackoff, 1981). En
verksamhet måste alltså ha förmågan att hantera förändring. När omgivningen runt en
organisation förändras, krävs det att organisationen också förändras (se kapitel 2.2.1).
För att kunna uppfylla de nya behov som finns i omgivningen eller organisationen, ställs
nya eller förändrade krav på system i verksamheten. När ett system förändras eller ett
nytt system måste utvecklas för att klara nya behov, är det viktigt att dokumentation
utvecklas eller uppdateras i samma takt som systemet i fråga (se kapitel 2.2.3).

Efter granskning av det material jag presenterat gällande planering i föregående kapitel,
har jag kommit fram till att flera planer bör framställas på olika detaljnivåer. Below,
Morrisey & Acomb (1987), Avison & Fitzgerald (1995) och Andersen, Grude & Haug
(1994) är alla överens om detta. Min tolkning är att samtliga planeringsstrategier som
författarna ovan beskriver har det gemensamt, att en övergripande plan beskriver vad
som ska göras, alltså vilka mål som föreligger, och de mer detaljerade planerna
beskriver hur den övergripande planen ska genomföras.

Både Ackoff (1981) och Below, Morrisey & Acomb (1987) påstår att det inte
nödvändigtvis måste vara planen som slutprodukt som är den största vinsten vid
planering, processen att framställa en plan är minst lika viktig. Med stöd av författarna
ovan, är min åsikt att när människor i organisationen deltar i planeringsprocessen, och
när ledningen är engagerad, utvecklas en plan som är välförankrad i hela
organisationen. En plan som är accepterad och spridd, har större möjlighet att
efterlevas i hela organisationen.

Enligt Andersen, Grude & Haug (1994) och Below, Morrisey & Acomb (1987) är det
nödvändigt att en plan följs upp under arbetets gång, vilket jag instämmer i.
Uppföljning, eller resultatstyrning som Below, Morrisey & Acomb (1987) benämner
det, innebär att det verkliga utfallet dokumenteras, för att sedan jämföras med det
planerade utfallet.

Det är inte bara för systemutvecklingsfasen som planer behövs, planering för
förvaltningsfasen måste också genomföras. Tyvärr är det så att det existerar ytterst lite
litteratur som behandlar planering av förvaltningsfasen. Jag anser att riktlinjer för hur
planering ska gå till under förvaltningsfasen bör utvecklas, för att förvaltningsarbete i
framtiden ska fungera bättre än det gör idag.

Utifrån ovan genomförd diskussion, anser jag att utveckling av planer på olika nivåer är
en nödvändighet för att organisationens mål ska uppfyllas. Min åsikt är att för att
tillräcklig dokumentation ska framställas kontinuerligt under ett system livscykel, måste
planer på olika nivåer för framställning av dokumentation utvecklas. Dessutom är det
viktigt att kravet på dokumentation genomsyrar hela organisationen, från ledningen på
strategisk nivå, till användare på operativ nivå.

Som en sammanfattning av kapitel 5.4.1 och 5.4.2, är jag av den åsikten att de
påståenden som beskrivs ovan även gäller för dokumentation under ett systems
livscykel. Andersen, Grude & Haug (1994) påpekar att förankring av projektet hos
ledning och användare, är en nödvändighet för ett projekt ska kunna genomföras. Jag
anser att för att dokumentation ska genomföras kontinuerligt under ett systems
livscykel, måste ledning och användare inse och acceptera kravet på korrekt
dokumentation. Min åsikt är att kravet på dokumentation måste komma från ledningen
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för att sedan förankras i hela verksamheten. Dessutom anser jag att en överordnad
policy samt allmänna principer för hur dokumentations-arbetet ska bedrivas, ska
framställas. Att fastställa exakta mål samt att precisera de problem som föreligger, är
enligt Andersen, Grude & Haug (1994) en nödvändighet för att undkomma brister i
fundamentet. Enligt mitt synsätt kan detta appliceras på dokumentation såväl som på
projektarbete, eftersom dokumentation av systemet är en viktig del i ett
utvecklingsprojekt.

5.4.3 Metod för stöd under utveckling och förvaltning av dokumentation

Det material jag presenterat i kapitel 5.1.3, tyder på att metodvalet påverkar hur
systemutvecklingsprocessen kommer att se ut. Metod ska väljas utifrån det man vill
uppnå, de mål som finns under systemutvecklingsprocessen, samt det resultat som
förväntas. Min åsikt är att det är viktigt att välja en metod som stödjer kontinuerlig
framställning av dokumentation. Det existerar idag ett stort utbud av olika metoder för
systemutveckling. Tyvärr är antalet metoder som stödjer systemförvaltningsfasen inte
lika många. Detta resulterar i att systemförvaltning försvåras och att det saknas
riktlinjer för hur systemförvaltning ska bedrivas.

5.4.4 Dokumenthantering

Lagring av dokumentation kan antingen vara manuell eller datoriserad. Som diskuterats
i kapitel 5.2, har jag inte funnit någon litteratur som behandlar de fördelar och
nackdelar som existerar vid manuell respektive datoriserad lagring. Det material som
framkom under den intervju som jag utfört, innehåller ett antal punkter angående
fördelar och nackdelar vid ”hard-copy” lagring (se kapitel 5.3), respektive datoriserad
lagring. Fortsättningsvis kommer den person som var respondent under intervjun, kallas
enbart respondenten.

Vilka fördelar finns då vid användning av ett datoriserat dokumenthanteringssystem?
Jag har med hjälp av litteraturstudier och egna erfarenheter kommit fram till ett antal
punkter under undersökningens gång:

• Enkel och snabb åtkomst av nödvändig dokumentation

• Användning av rätt version

• Garanti för att enbart godkända dokument används

• Stora kostnader, både i pengar och för miljön, kan sparas när pappersåtgången i
organisationen minskas

• Tid kan sparas, när dokumenthanteringssystemet styr och kontrollerar en del av
administrationen för dokumentation

• Enklare att standardisera en mall för hur dokumentation grafiskt ska presenteras,
samt som en följd kunna kontrollera att mallen följs

• Förutsättningar skapas för återanvändning av dokumentation (se kapitel 2.2.9)
när dokument lagras on-line

Enligt respondenten är det viktigt att påpeka, att ett datoriserat dokumenthanterings-
system inte automatiskt löser alla problem. De manuella rutiner som finns gällande
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dokumenthantering i organisationen, måste först undersökas. Om resultatet av
undersökningen är att de manuella rutinerna fungerar, kan dessa implementeras i det
datoriserade dokumenthanteringssystemet. Är de manuella rutinerna däremot inte
fungerande, krävs utveckling av nya eller förändrade rutiner för dokumenthantering
innan dessa kan implementeras i det datoriserade systemet.

Jag har inte funnit några motsättningar mellan respondentens påståenden och övrigt
insamlat material. De resultat som framkom av intervjun presenteras i kapitel 6. Hur ett
datoriserat dokumenthanteringssystem kan fungera beskrivs detaljerat i kapitel 5.1.4,
och jag går inte närmare in på funktionen här. De fördelar och nackdelar som finns vid
”hard-copy” lagring respektive datoriserad lagring, presenteras i kapitel 5.3. Jag
kommer att presentera resultatet av jämförelsen i kapitel 6.

Vid arkivering av dokumentation kan lagring på papper i pärmar övervägas. Det är inte
det enda alternativet, dokumentation kan också lagras på exempelvis tape eller någon
annan typ av datoriserad arkiveringsteknik, vilket jag inte går närmare in på här. Min
åsikt är dock att det finns stora vinster att göra vid datoriserad lagring, framförallt vid
användning av ett datoriserat dokumenthanteringssystem (se kapitel 5.1.4).
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6 Resultat
Kapitlet har till syfte att presentera de resultat jag kommit fram till under
undersökningen, med avseende på frågeställningen. Resultaten grundas på det material
som framkommit under litteraturstudien och intervjun, samt på genomförd analys av
insamlat material.

Tyvärr är arbetet är inte baserat på några empiriska grunder, mycket på grund av
avsaknaden av två av de planerade intervjuerna. Jag har själv valt ut det material som
studerats, utom i vissa fall då jag fått material från min handledare. Därför anser jag att
de resultat som presenteras nedan, kan vara färgade av mina åsikter, tidigare
erfarenheter och kunskaper.

6.1 Minimal dokumentation

Vad karakteriserar dokumentation som minimal? Jag kommer inte att definiera vad
minimal dokumentation är. Istället ska jag försöka beskriva vilka egenskaper
dokumentation kan ha, för att kunna beskrivas som minimal.

Vad skiljer ”vanlig” dokumentation från minimal dokumentation? Jag anser att till
skillnad från utveckling av ”vanlig” dokumentation, så bör utvecklare fokusera på att
hålla mängden dokument så liten som möjligt, samt av ett så litet omfång som möjligt,
vid utveckling av minimal dokumentation. Vid utveckling av minimal dokumentation, är
jag av den åsikten att minimalistiskt tänkande måste finnas närvarande under
systemutvecklingsfasen och systemförvaltningsfasen. Jag anser att utvecklare ska sträva
efter att hålla innehållet i samtliga dokument så kortfattat som möjligt. Information och
utbildning av de som ska framställa minimal dokumentation, anser jag vara en
nödvändighet.

Enligt Loucopoulos & Karakostas (1995) är motsatsen till minimalitet över-
specifikation, vilket tyder på att minimal dokumentation ska innehålla all nödvändig
information, men samtidigt inte innehålla överflödig information. Med andra ord ska
minimal dokumentation innehålla en tillräcklig mängd information för de behov som
existerar. För att dokumentation ska vara minimal behöver den också vara kortfattad
och ha ett så litet omfång som möjligt.

Jag anser att resonemanget ovan tyder på att minimal dokumentation har samma
egenskaper som ”vanlig” dokumentation, men att minimal dokumentation dessutom
måste vara så kortfattad och ha ett så litet omfång som möjligt, alltså innehålla enbart
nödvändigt, men ändå tillräckligt, antal dokument för systemet i fråga. Framförallt
måste ett minimalistiskt tänkande finnas närvarande under systemutveckling och
systemförvaltning.

6.2 Aspekter som påverkar framställning av minimal dokumentation

Ledningen på den strategiska nivån i en organisation, måste inse vikten av korrekt
dokumentation av system, som ska utvecklas eller redan existerar i verksamheten (se
kapitel 5.3). Kravet att dokumentera system under utvecklingsfasen, samt att underhålla
dokumentation under systemförvaltningsfasen, måste komma från ledningen (se kapitel
5.4.1). Ledningen måste inse att uppdatering av dokumentation, är lika viktigt som
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uppdatering av system. Korrekt och tillräcklig dokumentation påverkar ett systems
livslängd och användbarhet över tiden (se kapitel 5.3).

En övergripande kvalitetspolicy bör utvecklas av ledningen på strategisk nivå (se
kapitel 5.4.1). För att ledningen ska kunna förmedla ett budskap som säger att
dokumentation är viktigt, bör kravet att dokumentation ska framställas och förvaltas
tydligt framgå i policyn. Meningen är att den övergripande policyn ska förmedlas nedåt
i en organisation, den ska accepteras av och spridas inom organisationen (se kapitel
5.4.1). Därför bryts policyn ned i organisationen, genom framställning av underordnade
policies som gäller för en viss del av organisationen. En underordnad policy kan
framställas av beslutsfattare på en lägre nivå i en organisation, men måste godkännas av
den strategiska nivån i en organisation. En underordnad policy måste sträva mot samma
mål som den övergripande policyn, och ledningen säkerställer detta genom sitt
godkännande (se kapitel 5.4.1).

Planering är ett sätt att försöka kontrollera, förutspå och vara förberedd på
förändringar (se kapitel 5.4.2). Planer måste framställas på olika detaljnivåer, för att en
organisation ska kunna uppnå både kortsiktiga och långsiktiga resultat. Det behöver
inte nödvändigtvis vara själva planen som är den stora fördelen vid planering, processen
att utveckla planen är minst lika viktig (se kapitel 5.4.2). Det är viktigt att de som
påverkas av en plan, ska deltaga i planeringsprocessen. De planer som framställs, ska
sträva i samma riktning som de övergripande mål en organisation har satt upp. Det
material som presenterats i föregående kapitel, visar tydligt att det inte existerar
gemensamma begrepp för vad de olika planerna ska kallas. Därför använder jag mig av
Andersens, Grude & Haug’s (1994) begrepp översiktsplanering och detaljplanering.
Precis som det är viktigt att det existerar en övergripande policy i en organisation, ska
en översiktsplanering utvecklad på strategisk nivå finnas (se kapitel 5.4.2). En
översiktsplanering ska innehålla vilka mål som finns, samt vilka resultat som förväntas.
Förutom en översiktsplan ska minst en plan på ytterligare en detaljnivå utvecklas, så
kallad detaljplanering (se kapitel 5.4.2). En detaljplanering ska beskriva hur ett visst
arbete ska utföras, vilka resurser som krävs, när arbetet i fråga ska utföras samt av
vem. Planer måste vara spridda och accepterade i hela organisationen för att de ska
efterlevas. Dessutom måste planer följas upp och granskas, för att kunna kontrollera
och garantera att planen följs. Om planen inte stämmer med den verkliga situationen,
kan detta åtgärdas i tid, antingen genom att planen eller den verkliga situationen ändras
(se kapitel 5.4.2).

En policy måste accepteras och spridas i en organisation för att den ska följas. Därför
är det viktigt att beslutsfattare på lägre nivåer i en organisation, får möjlighet att delta i
framställningsprocessen av en underordnad policy, som kommer att påverka dem och
deras underställda. I praktiken kan det vara så att en grupp människor inte accepterar
policyn, men följer ändå den, vilket är det primära (se kapitel 5.4.1).

Det är viktigt att framställa en allmänt gällande policy för hur projektarbete ska
bedrivas i en organisation, eftersom system med tillhörande dokumentation oftast
utvecklas i projektform (se kapitel 5.4.1). Projektpolicyn ska sträva mot samma mål
som den övergripande policyn. Projektpolicyn ska vara accepterad och spridd i de delar
av organisationen som påverkas av den.

Projektarbete måste planeras och planer bör framställas på minst två nivåer, översikts-
planering och detaljplanering (se kapitel 5.4.2). Översiktsplanering innebär
framställning av planer som beskriver vad projektet ska uträtta, alltså vilka mål som
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finns och vilket resultat som förväntas. Detaljplaner beskriver hur olika delar av
projektarbetet ska utföras, vilka resurser som krävs, när det ska utföras samt av vem.
Uppföljning av de olika planerna måste genomföras (se kapitel 5.4.2).

En policy som beskriver inställningen till dokumentation ska framställas av
beslutsfattare som har ansvar för framställning av dokumentation, samt godkännas på
strategisk nivå i en organisation (se kapitel 5.4.1). Policyn gällande dokumentation bör
stödja att:

• dokumentation sker under hela systemets livscykel

• styrning och planering för dokumentation sker

• dokumentation är av en viss kvalitet, à jour samt korrekt

• dokumentation framställs i olika former för olika användare, exempelvis för
systemförvaltare och chefer

• dokumentation är en naturlig del av systemutvecklingsprocessen

• verktyg specificeras för att stödja utveckling och förvaltning av systemet under
hela dess livscykel

• existerande standarder specificeras, eller nya utvecklas, innehållande omfattning
och betydelse av projektet

Policyn för dokumentation ska vara accepterad och spridd i de delar av organisationen
som påverkas av policyn. Som diskuterats tidigare i kapitlet, är det inte alltid så att en
policy accepteras av samtliga personer i en verksamhet. Detta behöver inte
nödvändigtvis leda till att policyn inte efterlevs (se kapitel 5.4.1).

En plan för dokumentation ska utvecklas (se kapitel 5.4.2). Dokumentationsplanen ska
påbörjas tidigt under projektet och ska granskas under projektets gång. Planen visar på
framtida aktiviteter, men måste förändras för att alltid hållas à jour, och ska finnas
tillgänglig för samtliga personer som påverkas av planen (se kapitel 5.4.2). Planen ska
innehålla vad som ska genomföras, hur det ska göras, när det ska göras och av vem,
vilka resurser som finns tillgängliga, samt vilka externa faktorer som ska tas hänsyn till,
för att uppnå det förväntade resultatet. Planen ska distribueras enligt en framställd
specifikation, och ansvar och befogenheter ska vara klargjorda (se kapitel 5.4.2).
Planen för dokumentation ska specificera:

• dokumenttyper och innehåll i dokument

• dokumentformat och identifikation av dokument

Dessutom ska ett detaljerat schema produceras, innehållande en beskrivning av de
dokument som ska framställas, när de ska framställas, samt vem som är ansvarig för att
de framställs (se kapitel 5.4.2). Naturligtvis ska planen för dokumentation vara
accepterad och spridd i de delar av organisationen som påverkas av planen.

Val av metod, tekniker och verktyg som ska användas under systemutvecklingsfasen
och systemförvaltningsfasen, ska stödja framställning och uppdatering av
dokumentation (se kapitel 5.4.3) En metod ger alltså stöd vid utveckling av ett system
med tillhörande dokumentation, samt är en förutsättning för att planering ska fungera.
Därmed anser jag att användning av en metod, är nödvändigt för att kontinuerlig
dokumentation ska framställas. Användning av en metod är viktigt också under
systemförvaltningsfasen, för att existerande dokumentation ska förvaltas.
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6.3 Förenkling vid hantering av dokumentation

Det är viktigt att påpeka att policies, planering, metod, tekniker och verktyg, är viktiga
även under systemförvaltningsfasen. Tyvärr har jag ej funnit någon litteratur som
behandlar dessa aspekter i detalj.

Litteraturstudien och intervjun tyder på att införande av ett datoriserat
dokumenthanteringssystem förenklar hantering av dokument. När ett datoriserat
dokumenthanteringssystem ska införas i en organisation, är det viktigt att det existerar
fungerande regler, rutiner och stöd för dokumenthantering. En förutsättning är att det
används av samtliga berörda personer i en organisation. Innehållet i det datoriserade
dokumenthanteringssystemet måste vara komplett, dessutom måste samtliga dokument
vara framställda efter standardiserade rutiner och regler och de aktuella versionerna
måste vara säkerställda. Ett datoriserat dokumenthanteringssystem gör dokument
snabbt lättillgängliga för samtliga personer som har behov av dem. Ett centralt arkiv för
dokumentation kan skapas, vilket förenklar kontroll av aktuella versioner. I det centrala
arkivet lagras förutom dokumentation tillhörande system, tidigare gjorda erfarenheter.
Ett datoriserat dokumenthanteringssystem ger möjlighet att återanvända dokument eller
delar av dokument, samt återanvändning av strukturer. Vid återanvändning av
dokumentstrukturer, känner människor igen den återkommande strukturen på
dokument, vilket är en fördel. Vid användning av ett datoriserat dokumenthanterings-
system existerar också vissa tekniska finesser, exempelvis fritextsökning eller möjlighet
att se på dokument ur olika vyer. Tyvärr kräver ett datoriserat dokumenthanterings-
system komplexa tekniska lösningar för att kunna införas. Det kan också vara mer
tidskrävande att lägga in dokumenten på ett korrekt sätt i det datoriserade
dokumenthanteringssystemet, än vid traditionell hantering av dokument med hjälp av
papper i pärmar.

Jag anser som sagt att både litteraturstudien och intervjun tyder på att användning av
ett datoriserat dokumenthanteringssystem medför positiva effekter. Jag anser att de
största fördelarna med ett datoriserat dokumenthanteringssystem är:

• lättillgänglighet till nödvändiga dokument

• förenkling vid uppdatering av dokument

• kontroll av aktuella versioner

• tillgång till diverse finesser som uppstår vid användning av ett datoriserat
hjälpmedel

De avvikelser som beskrivs på sidan 36 i rapporten, kan samtliga åtgärdas med ett
datoriserat dokumenthanteringssystem. Dokument som inte är godkända finns inte
tillgängliga i systemet, användning av aktuell version kan garanteras, två olika
dokument kan inte ha samma identifikationsnummer, samt att tillgången till nödvändiga
dokument förenklas vid användning av ett datoriserat dokumenthanteringssystem. Det
förutsätter naturligtvis att användare inte skriver ut papperskopior av dokument från
systemet. Dessutom kan mängden dokument minskas med hjälp av ett datoriserat
dokumenthanteringssystem, genom att det är lättare att få en översikt av befintliga
dokument. De dokument som inte är nödvändiga kan plockas bort ur systemet.
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7 Slutsatser
Kapitlet syftar till att kortfattad presentera de resultat, relaterade med
problembeskrivningen som finns i kapitel 3.1, som framkommit under undersökningen.

Utifrån det material som insamlats, analys av materialet, samt egna slutsatser, anser jag
att följande punkter är viktiga för att minimal dokumentation ska framställas och
förvaltas:

• Utveckling av policies på olika nivåer, som innehåller krav att korrekt
dokumentation ska framställas kontinuerligt under systemutvecklingsfasen,
minimalistiskt tänkande ska finnas närvarande, samt att dokumentation ska
bibehållas korrekt och minimal under systemförvaltningsfasen.

• Framställning av planer på olika nivåer, som beskriver samtliga aktiviteter som
rör dokumentationsarbete, där tillräckliga resurser tillsätts och planeras in i tiden.
Samtliga planer ska följas upp på ett godtagbart sätt.

• Val av metod (samt tekniker och verktyg) som stödjer kontinuerlig framställning
av korrekt och minimal dokumentation under systemutvecklingsfasen, samt
stödjer underhåll av korrekt och minimal dokumentation under system-
förvaltningsfasen.

• Användning av ett datoriserat dokumenthanteringssystem kan förenkla hantering
av dokument under systemförvaltningsfasen. En förutsättning är att det existerar
fungerande manuella rutiner för dokumenthantering i organisationen.
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8 Diskussion
Kapitlets syfte är att redovisa en diskussion om undersökningen, samt en diskussion om
de resultat som framkommit. Förslag till fortsatt arbete kommer att föreslås.

8.1 Allmän diskussion om arbetet

Det största problemet som jag upplevt under undersökningens gång, är den begränsade
mängd relevant litteratur som varit tillgänglig. Jag tror dessutom att bristen på litteratur
inom området, speglar den situation som föreligger i många företag och organisationer
idag. Jag har den uppfattningen att intresset för dokumentation är och har varit ganska
svalt, tekniska lösningar har varit av större intresse att satsa resurser på. Enligt
respondenten under genomförd intervju, ligger Sverige långt fram vad gäller diverse
tekniska lösningar, samtidigt som Sverige ligger sist i datorvärlden vad gäller
utveckling och användning av datoriserade dokumenthanteringssystem (se bilaga 5).
Jag anser att påståendet tyder på att Sverige bör satsa på utveckling och användning av
datoriserade dokumenthanteringssystem.

Många företag befinner sig idag på en tuff marknad där stora förändringar sker.
Anpassningar till dessa förändringar sker relativt snabbt med nya eller förbättrade
tekniska lösningar. Tyvärr är det inte alltid så att dokumentation uppdateras eller
framställs i samma takt. Dokumentation anses inte vara lika viktigt som den tekniska
lösningen. Därför förespråkar jag långsiktigt tänkande, med hjälp av policies och
planering. Då dokumentations-aktiviteter finns planerade parallellt med utvecklingen av
den tekniska lösningen, samt då det existerar policies som ställer krav på kontinuerlig
dokumentation av produkter, anser jag att chansen för att dokumentation utvecklas och
förvaltas, ökar markant.

Tyvärr genomfördes enbart en intervju, beroende på att de två övriga utvalda
respondenterna av olika orsaker inte besvarade min förfrågan om intervju. Min
förhoppning har varit att använda intervjuerna både till insamling av material, samt för
att kontrollera insamlat material från litteraturstudien. På grund av att enbart en intervju
genomfördes, anser jag att detta inte uppnåddes som planerat. Intervjun som
genomfördes gav som väntat framförallt information om datoriserade dokument-
hanteringssystem, eftersom respondenten befinner sig i den branschen. De två övriga
planerade intervjuerna hade förhoppningsvis behandlat övriga delar i mitt
problemområde. Om det funnits mer tid i det läge då jag förstod att två av mina utvalda
respondenter inte skulle deltaga i min intervjustudie, hade jag naturligtvis undersökt
möjligheten att intervjua andra möjliga personer. Bristen på relevant information om
min problemställning har medfört att mitt arbete inte uppnår det djup, i form av
undersökning av detaljerade uppgifter inom mitt problemområde, som jag planerat och
hoppats på. Att de två intervjuerna inte genomfördes som planerat, resulterade i att mitt
arbete inte fått den verklighetsförankring som jag hoppats på. Att mitt arbete saknar
empirisk grund, anser jag vara den största bristen med mitt arbete.

8.2 Diskussion om resultatet

En stor del av det material jag presenterat, tangerar min problemställning och mitt
problemområde, utan att direkt behandla problemställning och problemområde. Därför
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har jag i vissa fall dragit slutsatser om aspekter som rör dokumentation, slutsatser som
jag inte direkt kan styrka med hjälp av annan litteratur. De resultat som framkommit
speglar därför, förutom analys av insamlat material, mina åsikter, kunskaper och
erfarenheter. Även här ligger en stor del av orsaken till ovanstående problem, i att
endast en intervju genomfördes.

Min rekommendation för att minimal dokumentation kontinuerligt ska framställas under
systemutvecklingsfasen, samt för att minimal dokumentation ska bibehållas korrekt
under systemförvaltningsfasen går delvis utanför mitt resultat. Förutom de slutsatser
som presenterats i föregående kapitel, anser jag att de punkter som finns beskrivna
nedan, är viktiga för att korrekt och minimal dokumentation ska framställas
kontinuerligt under systemutvecklingsfasen, samt bibehållas korrekt och minimal under
systemförvaltningsfasen:

• dokumentationstänkande måste genomsyra en verksamhet, och minimalistiskt
tänkande bör finnas närvarande

• utbildning bör genomföras som ger teoretisk och praktisk kunskap om
framställning och förvaltning av korrekt och minimal dokumentation

• allmänt gällande regler, rutiner och stöd för dokumentationsaktiviteter ska finnas
och användas av samtliga berörda i en verksamhet

• CASE-verktyg som ger stöd vid utveckling och förvaltning av dokumentation,
bör användas som ett hjälpmedel under systemutvecklingsfasen och
systemförvaltningsfasen

• en allmän mall som beskriver vilka dokument som alltid ska framställas, samt
förslag på de dokument som kan framställas under systemutvecklingsfasen, bör
utvecklas

• en allmän mall som beskriver de dokument som måste finnas i dokumentationen
vid överlämnande från systemutvecklingsorganisation till systemförvaltnings-
organisation, bör utvecklas

• dokument bör presenteras på ett sätt som gör det möjligt för användare av olika
slag att enkelt känna igen strukturen på en viss typ av dokument

8.3 Uppslag till fortsatt arbete

På grund av tidsbrist, som framförallt beror på bristen av relevant material, finns det ett
antal områden som jag inte hunnit undersöka närmare. Dessa är:

• Återanvändning av dokumentation

• Användning av CASE-verktyg för framställning och förvaltning av
dokumentation

• Ingående undersökning av ett antal lagringsmetoder, exempelvis client-server,
intranät, och ”hard-copy” lagring, för att undersöka de fördelar och nackdelar
som existerar med respektive lagringsmetod

• Presentation av dokumentation (inom områden som MMI, hur dokumentation
ska presenteras för att den ska vara lätt att använda och förstå etc.)
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Bilaga 1: Volvo IT (1998)

News

------------------------------------------------------------------------

March 2, 1998

Volvo IT selects IBM as partner to develop new PDM system

------------------------------------------------------------------------

Volvo IT has selected IBM as its partner to develop a new product data management
system. This marks the introduction of an entirely new strategy to meet the growing
need for information technology. Within the Volvo Group, there are currently a
number of priority IT areas in which strategic partnerships will be set up with external
players in the future.

------------------------------------------------------------------------

During the past couple of days, a letter of intent between Volvo Information
Technology AB and IBM has been signed. It relates to the joint development of a
new PDM (Product Data Management) system which will be introduced throughout
the Volvo Group. The development work will begin shortly and will continue until
2001. "Partnerships in projects of this size and complexity are one way of developing
systems more rapidly and of sharing both the economic and technical risks and
profits," says Anders Hellman, president of Volvo IT.

IT under own management

IT operations have long been a topic of discussion and one of the alternatives was
to continue running these operations in a joint venture with an external partner.
During the autumn of 1997, Group management decided to run and develop these
skills, which are regarded as a vital prerequisite for Volvo's core business, under its
own management.

Volvo Information Technology was set up on January 1st 1998 and is responsible for
all the development and implementation of IT systems for Volvo at global level.

When the work of creating Volvo IT is completed during the second half of 1998, the
new company will have some 2,500 employees worldwide. The overall target is to
develop and lead the introduction of information technology to create competitive
advantages to support and boost the various operations which are run by the
product companies.

It is Volvo IT's role to support business operations. Over the next year, this will
include a large-scale venture designed to increase the level of commonality - joint
Volvo systems - and to create a global infrastructure within the field of IT.
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"The Group is involved in many operations and our skills and expertise will cover the
entire chain - from design to aftersales and every type of IT system. We are
introducing new IT technologies, such as Web technology, at a rapid tempo and this
makes new skills and expertise essential. As a result, we shall be improving and
developing the skills and know-how of our own staff at the IT company," Anders
Hellman explains.

What is PDM?

PDM (Product Data Management) is a technology designed to provide a total
overview of all the information which describes the product and the relevant
processes throughout the product life cycle - from the early development phase
through sales, production and maintenance to phase-out.

PDM information is primarily created during the development phase and is then re-
used in the sales support and order systems, in planning and materials handling
systems and in aftersales activities.

PDM handles product structures, documentation (CAD models and documents) and
the way this information changes with time. This applies to products and to plants
and production resources, for example. The target is to describe these things
virtually and as realistically as possible during the development phase in order to
simulate and test vehicles, production processes, sales support and maintenance
operations and thereby more effectively optimise products and processes. Using
graphic tools and PDM support, it is possible to bridge geographical and
organisational gaps and enable knowledge to be shared by partners during both
development and production.

PDM is an area which will help Volvo to realise its overall target of reducing lead
times and costs, while enhancing quality and delivery precision at the same time.

For further information, please contact:

Christina Fjellman, corporate communications manager,

Volvo IT on +46 31 66 10 88.

Volvo Information Technology AB

------------------------------------------------------------------------

Mail to: Webmaster [it.webinfo@memo.volvo.se]

Copyright © Volvo Information Technology 1998
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Bilaga 2: Wills (1998)

The year 2000

By K.V. Wills,

Business Network

Decisions made decades ago by computer programmers will affect businesses
worldwide on January 1, 2000. These decisions might even affect your bottom line if
your computers are not Year 2000 compliant. Many older, bigger computer systems
and many individual computer systems or software applications must be
reprogrammed to begin the year 2000 accurately.

Programmers originally created mainframe applications that tried to conserve
computer memory space by storing years as two digits instead of four (98 instead of
1998). If these systems are not upgraded to handle four-digit dates, serious
consequences may result in many business transactions. While this may seem like a
simple date correction problem, changing the codes may take hundreds or even
thousands of hours.

This problem will not only affect date and clock problems, but all types of computer
functions. "Small business owners and personal computer owners should be
concerned to the degree that they use old code or have to rely on a business that is
not Year 2000 compliant," said Brett Bonenberger, director of Information Systems
of the Indiana Chamber of Commerce. Other major areas may malfunction:
hardware, software, phones, credit cards, transaction-processing systems, payroll
calculations, banking, cash registers, input/output of databases and applications
such as Medicare, social security and tax systems. Problems may also arise in
medical equipment that requires microprocessors with external interfaces, in air
traffic control and in energy generation systems. "The general public will have to put
a lot of faith in big companies to be Year 2000 compliant. If a business does not
monitor this, they may lose business to a competitor who has an edge," warned
Bonenberger. "If you are dealing with suppliers or manufacturers who are not
compliant, I would be worried."

The Herald-Times reported in February that Indiana University identified 14,000
places where data is stored that might cause problems. While this is not a
complicated problem, estimates range in the area of 2-3 million dollars for 45,000
hours of labor in the next 22 months.

Small businesses can take two steps to prepare their computer systems for the
millennium: see if your system is Year 2000 compliant and then determine whether
the systems of the companies you do business with are Year 2000 compliant.

Michael Chui, Chief Information Officer for the city of Bloomington suggests this first
step: "From a business perspective, if you know who wrote your program, contact
them and see if it is Year 2000 compliant. If it is not, ask them to make it so. Or,
consider buying a new system."

If you purchased off-the-shelf software, call the company and ask if your version is
compliant. Chui urges computer users not to wait too long before dealing with this
problem. "Don't delay in asking your vendors about this problem. Despite the fact we
are in 1998, some software that is making projections into the future is already
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affected." Some large users of computer systems have been working steadily at the
problem for years.

While a business can prepare its individual system, other problems may arise when
dealing with a vendor or business associate who is not Year 2000 compliant. Some
of these will be the larger, older systems. Chui stresses each system is unique and
must be looked at in context of the other computer-based ties it has. "It could affect
those who deal with the government, large vendors or those who are using older and
bigger systems. There is no quick fix. You need to look exhaustively at each of your
systems and each of the systems you work with."

Whether your computer system is as extensive, as Indiana University's is, or simply
a personal home and business system, the following factors make this problem
immediate and unprecedented:

• this affects every computer system that has an external interface

• the deadline of 1/1/2000 must be met

• the deadline falls on a Saturday; systems may suffer damage by Monday, January
3, 2000

• everyone will be competing for scarce COBOL programmers and personnel

• the solutions to each computer's problems are not necessarily obvious or related

• this could be very expensive

Testing out a current computer by resetting the date to just minutes before the year
2000 to see what happens is not recommended unless a test computer system is
available. Even if a system rolls over correctly to the year 2000, the change may
trigger security certificates to become invalid, filing of email messages incorrectly
and other errors.

Even buying new software or hardware carries potential problems. Quicken( financial
system has only recently released a Year 2000 compliant version. Microsoft
recommends upgrading software to year 1997 or later. Not all versions of Microsoft
Excel(tm) handle dates from 1920 to 2019. Lotus1-2-3(tm) has had compliance
problems in some versions. While most new Macintosh(tm), Pentiums(tm), and PC
systems have corrected for Year 2000, individual problems may arise when
interfacing with other business computers. Many PC's are used as windows to
mainframe-based applications. It is possible that not all mainframe programs will
function properly when we reach the year 2000.

If you still thinking that just fixing the date will help, think again. More problems have
been reported because the year 2000 is a leap year. Some systems have
miscalculated February 29, or have reverted to dates such as 1900, 1600 or 1980.
Some systems jump forward to 2004.

Fewer than 690 days are left to become Year 2000 compliant. For more information
on the Year 2000 issue contact your computer programmer or explore these sites:
www.bluemarble.net/~storageu, www.microsoft.com/cio/articles/year2000.htm and
www.year2000.com/

Contact the HoosierTimes.com Web staff or visit the HoosierTimes.com advertiser's
kit

Copyright © 1997-1998 htInteractive Media
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Bilaga 3: Hellman (1998)

1998-03-02

Volvo IT väljer IBM som partner för utveckling av nytt PDM-system

Volvo IT väljer IBM som partner för att utveckla ett nytt produktdata-system. Detta
markerar början på en helt ny strategi för att täcka det växande behovet av
informationsteknik. Inom koncernen finns idag ett antal prioriterade IT-områden, där
strategiska partnerskap kommer att ingås med externa aktörer i framtiden.

En avsiktsförklaring mellan Volvo Information Technology AB och IBM har i dagarna
undertecknats för gemensam utveckling av ett nytt PDM-system (Product Data
Management) som skall införas inom hela koncernen. Utvecklingsarbetet kommer att
påbörjas inom kort och sträcker sig fram till 2001.

- Partnerskap i projekt av den här omfattningen och komplexiteten är ett sätt att
snabbare utveckla system samt att dela såväl ekonomiska som tekniska risker och
vinster, säger Anders Hellman, VD för Volvo IT.

IT i egen regi

IT-verksamheten var under lång tid föremål för diskussion och ett alternativ var att
driva verksamheten vidare i ett sk jointventure med extern partner. Under hösten
1997 beslutade koncernledningen att i egen regi driva och utveckla denna
kompetens som bedömdes vara en viktig förutsättning för Volvos kärnverksamhet.

Volvo Information Technology bildades 1 januari 1998 och ansvarar för all utveckling
och implementering av IT-lösningar för Volvo globalt.

När arbetet med att forma Volvo IT är fullbordat under andra halvan av 1998
kommer det nya bolaget att ha ca 2.500 anställda över hela världen. Det
övergripande målet är att utveckla och leda införandet av informationstekniken för
att skapa konkurrensfördelar för att stödja produktbolagens olika verksamheter.

Volvo IT:s roll är att stödja affärsverksamheterna vilket bland annat, det närmaste
året, innebär en stor satsning på att öka graden av Volvogemensamma system och
att skapa en global infrastruktur inom IT-området.

- Koncernens verksamheter är många och vår kompetens kommer att omfatta hela
kedjan; från design till eftermarknad och alla typer av IT-system. Vi går i rask takt in i
nya IT-teknologier, exempelvis webteknik, där nya kompetenser är nödvändiga vilket
innebär att vi kommer att kompetensutveckla den egna personalen inom IT-bolaget,
säger Anders Hellman.

Till redaktionen:

PDM (Product Data Management) är en teknologi för att ta helhetsgrepp över all
information som beskriver produkter och berörda processer under hela produktens
livscykel, från tidig utvecklingsfas via försäljning, tillverkning och underhåll fram till
avveckling.
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PDM-informationen skapas huvudsakligen under utvecklingsskedet och återanvänds
i säljstöds och ordersystem, i planerings och materialhanteringssystem liksom i
eftermarknadsaktiviteter.

PDM hanterar produktstrukturer, dokumentation (CAD-modeller och dokument) och
hur denna information förändras över tiden. Det gäller produkter såväl som t ex
fabriker och tillverkningsresurser. Målet är att så verklighetstroget som möjligt
beskriva dessa virtuellt under utvecklingsskedet för att kunna simulera och prova
fordon, tillverkningsprocesser, säljstöd och underhållsverksamhet och därmed
effektivare kunna optimera produkter och processer. Med grafiska verktyg och PDM-
stöd överbryggas geografiska och organisatoriska avstånd och kunskap kan delas
mellan partners under såväl utveckling som produktion.

PDM är ett område som bidrar till Volvos övergripande mål att minska ledtider och
kostnader och att samtidigt förbättra kvalitet och leveransprecision.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christina Fjellman, informationschef Volvo IT, tfn 031 - 66 10 88
Volvo Information Technology AB



Bilaga 5

67

Bilaga 4: Volvo Group (1998)

1997-10-13 | Volvo Group Press Room

------------------------------------------------------------------------

Volvo samlar IT-resurser i helägt bolag

------------------------------------------------------------------------

Volvo avser att samla koncernens IT-verksamhet i ett helägt dotterbolag. Det nya
bolaget kommer att innehålla Volvos IT-resurser och får över 2.000 anställda.

Volvo har under det senaste året genomfört en genomgripande analys av
koncernens behov och strategier inom IT-området. Ett av de alternativ som
utvärderats har varit att bilda ett gemensamt IT-bolag med extern partner. Volvo har
nu beslutat att avstå från detta tillvägagångssätt och diskussionerna med externa
partners avseende ägande har därför avslutats.

I takt med att affärs- och produkt- och processutvecklingsarbetet accelererar ökar
behovet av ett samordnat och välutvecklat IT-stöd med stor precision. Volvo planerar
nu därför att omstrukturera sin IT-verksamhet och överföra koncernens IT-resurser
till ett helägt dotterbolag, Volvo Information Technology Center. Det totala antalet
anställda i bolaget beräknas till över 2.000 personer.

Förslaget innebär att styrning och resurser inom IT-området centraliseras och
integreras. Avsikten är att uppnå ökad systemgemenskap inom koncernen och ökad
effektivitet och därmed frigöra resurser för ett offensivt IT-agerande.

- Det är angeläget att vi tar ett fast och samlat grepp om IT-utvecklingen i koncernen.
Ett globalt och effektivt IT-stöd kommer i framtiden att innebära partnerskap inom
olika områden. Min bedömning är att sådana samarbeten kan äga rum utan
gemensamt ägande, säger Volvos koncernchef Leif Johansson.

1997-10-13

------------------------------------------------------------------------

Publicerad:1997-10-13
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Bilaga 5: Intervju

Vad är din syn på systemförvaltning?

− Driftorganisation. Systemförvaltningsorganisationen är en viktig del av ett företag.
Det är viktigt att förvaltningen av ett system fungerar. Om inte förvaltningen
fungerar förkortas systemens livslängd radikalt. Systemförvaltningsfunktionen är
också viktig för dokumenthanteringssystemet. För att dokumenthanteringssystemet
ska fungera, måste det finnas ett bestämt sätt att arbeta. Det måste alltså finnas
bestämda regler och rutiner för hur dokument ska hanteras under förvaltningen.

Vilken betydelse anser du att dokumentation har under systemförvaltningsfasen?

− En förutsättning för fungerande och effektiv systemförvaltning är att
dokumentationen alltid är korrekt. Att dokumentera är inget självändamål,
dokumentation ska framställas för att beskriva något annat. Det är ingen sak i sig,
men det måste göras. Även vid förvaltning av äldre system är det viktigt att det
existerar korrekt dokumentation. Dokumentation innehåller inte bara kunskap om
systemet i fråga, dokumentation innehåller också erfarenheter. Att ha tillgång till
dessa erfarenheter som gjorts tidigare, är ofta användbart vid införande av ett
datoriserat dokumenthanteringssystem. Inom IT-branschen är vi allmänt dåliga på att
dokumentera våra produkter, alltså de system som framställs. Förr, innan PC:n var
allmänt spridd, fungerande hanteringen av dokument. Organisationer var oftast
centralstyrda och det fanns regler och rutiner för hur dokumentation skulle hanteras
och arkiveras. Det var ordning och reda på dokumenten helt enkelt. Med tiden när
PC:n blev mer allmänt använd, användes den egna hårddisken som ett eget arkiv.
Dokumentation framställdes för ens egen skull, och kontrollen över
dokumentationen förlorades. För att dokumenthantering ska fungera, måste
dokumentation framställas för organisationens skull, och inte enbart för en enskild
anställd. Idag är det så att USA ligger mycket långt fram vad gäller
dokumenthanteringssystem, Europa ligger snäppet efter, och tyvärr ligger
Skandinavien ganska långt efter. Vid införande av ett dokumenthanteringssystem, är
det viktigt att samtliga dokumenterar likadant, att det finns regler, rutiner och stöd
för hur dokumentation ska framställas och hur den ska vara strukturerad, samt hur
den ska arkiveras. I USA är organisationer i allmänhet kraftigt centralstyrda, vilket
innebär att anställda är vana att ganska blint lyda sin chef utan att ifrågasätta. Därför
är det relativt enkelt att införa ett dokumenthanteringssystem. I Sverige får man gå
lite mer försiktigt fram. Införande av ett dokumenthanteringssystem tas inte alltid
emot med öppna armar. Ett standardiserat arbetssätt vad gäller dokumentation
måste införas, vilket inte sker lättvindigt.

Finns det problem med dokumentation under systemförvaltningsfasen?

− Framförallt saknas det regler, rutiner och stöd för dokumenthantering. Dessutom är
det ett stort problem att det fortfarande lagras mycket på den egna hårdisken.
Dokumentation ska som sagt framställas för organisationens skull, och inte för en
enskild person. Just det här att den egna hårddisken används som arkiv, medför
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andra problem, nämligen oordning. Kontrollen över dokumentationen förloras alltså.
Dessutom får en chef knappast pengar av företaget, för att rätta till oordningen.

Finns det fördelar och nackdelar med hard-copy lagring respektive datoriserad
lagring av dokumentation?

− Fördelar med hard-copy lagring är framförallt att det är ett format som alla är vana
vid, exempelvis att läsa på papper. Dessutom finns det sedan gammalt regler och
rutiner för hur papper ska arkiveras. Själva hanteringen av papper kräver ganska
enkel teknik, till exempel en kopieringsmaskin för att kopiera. Nackdelar med hard-
copy lagring är bland annat att det är svårt att skapa centrala arkiv i en organisation,
och därmed blir det svårt att hitta dokument som behövs, och att veta vilken version
som gäller. Dessutom saknas de självklara möjligheter som finns vid användning av
ett datoriserat dokumenthanteringssystem. Dessa finesser kan exempelvis vara
fritextsökning, att ha möjlighet att se ett dokument ur olika vyer eller återanvändning
av strukturer (se längre ned samma fråga). Fördelar med ett datoriserat
dokumenthanteringssystem är att dokument blir lättillgängliga. Ett centralt arkiv för
dokumentation finns och man kan kontrollera vilka versioner som är aktuella. I det
här centrala arkivet lagras också kunskap och erfarenheter, som är minst lika viktiga
som själva systemdokumentationen. Andra stora fördelar är att man har möjlighet att
återanvända dokument eller delar av dokument, återanvända strukturer, söka efter
dokument exempelvis med hjälp av fritextsökning, samt att man har möjligheten att
se på dokument ur olika vyer. En systemförvaltare kan titta på ett dokument ur en
vy, och en tekniker ur en annan. Vid återanvändning av en dokumentstruktur finns
möjligheten att med hjälp av en knapptryckning återanvända en struktur av ett
gammalt dokument, för att sedan fylla i ett nytt innehåll. Detta gör att människor
känner igen sig, eftersom strukturen på dokumenten återkommer hela tiden. En
nackdel med ett datoriserat dokumenthanteringssystem är naturligtvis att det kräver
komplexa tekniska lösningar. Dessutom är en förutsättning att det används av alla,
annars tappas kontrollen. Det är en förutsättning att det är komplett, att alla
dokument finns med och att de är framställda efter standardiserade rutiner och
regler. Man måste kunna säkerställa de aktuella versionerna. Det är dessutom mer
tidskrävande att lägga in dokumenten på ett riktigt och specificerat sätt i dokument-
hanteringssystemet. Det är dessutom svårt att skapa en yta där allt hänger ihop.
Oftast är datamiljön uppbyggd efter applikationer och inte efter arbetssätt, vilket
medför att vissa kan uppleva arbete som stökigt och trassligt. Det är viktigt att det
finns regler, rutiner och stöd också för människors arbetssätt.


