
Systemutveckling med avseende på

systemförvaltning.

(HS-IDA-EA-97-313)

Ann Lundgren (a94annlu@ida.his.se)

Institutionen för datavetenskap
Högskolan i Skövde, Box 408
S-54128 Skövde, SWEDEN

Examensarbete på det systemvetenskapliga programmet under
vårterminen 1997.

Handledare: Torill Sjöstrand



Systemutveckling med avseende på systemförvaltning

Examensrapport inlämnad av Ann Lundgren till Högskolan i Skövde, för
Kandidatexamen (BSc) vid Institutionen för Datavetenskap.

970613

Härmed intygas att allt material i denna rapport, vilket inte är mitt eget, har blivit
tydligt identifierat och att inget material är inkluderat som tidigare använts för
erhållande av annan examen.

Signerat: _______________________________________________



Systemutveckling med avseende på systemförvaltning

Ann Lundgren (a94annlu@ida.his.se)

Key words: Systemförvaltning, Requirements Engineering, Systemutveckling,
Förvaltningsvänliga system.

Abstract
This final year project is dedicated to investigate the problem domain of system
maintenance management. The purpose is to find problems in the system maintenance
management of today. Whether there is any problem that can be elicitated in the
requirements engineering’s phase that could help to obtain more maintenance
management friendly systems and if it is not possible to obtain more maintenance
management friendly, what else can be done?

It has been learned that there are many problems today in the problem domain and the
most great ones are the system documentation, stress and a systemknowledge lack
among developers, system managers and system users.

The requirements that have been found for this problem is good documentation, and
use of simple solutions in the creating of the system.
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Sammanfattning
Det finns idag många system ute i olika verksamheter. Dessa system kräver en god
förvaltning för att fungera bra. Idag finns det ett fokus på hur det skall gå till när det
utvecklas system, men det talas lite om hur förvaltningen av systemen skall gå till.

Systemförvaltning är ett kostsamt och tidskrävande område. Det är ett av skälen till att
jag har valt systemförvaltning som område för examensarbetet. Syftet med
undersökningen är att få fram vilka problem som finns inom
systemförvaltningsområdet, hur dessa problem skall angripas samt huruvida det är
möjligt att utveckla informationssystem som är mer förvaltningsvänliga.

Examensarbetets undersökning genomfördes med en litteratur och
intervjuundersökning. Den litteratur som användes behandlade hur systemförvaltning
skall bedrivas i verksamheter. Det intervjuades fyra personer där samtliga arbetar eller
har arbetat med systemutveckling och systemförvaltning.

Det har visat sig i undersökningen av problemställningarna att det bland de
intervjuande finns en god uppfattning om vad systemförvaltning är, dess problem och
eventuella angreppsvinklar för att lösa dessa problem. Ett stort problemområde som
framkommit vid undersökningen är dokumentationen av systemet och dess utveckling.

Dokumenteringen uppfattas idag som väldigt betungande. Skälet till detta är att det är
svårt att under utvecklingsfasen hinna med att göra en bra dokumentation. Det är även
svårt att vid förvaltningen använda sig av dokumentationen. Vidare är det svårt att
uppdatera då dokumentationen är krånglig, svår att se kopplingarna som finns i
systemet och tung att läsa.

Inom nyckelfrågeställningen, huruvida det är möjligt att utveckla mer
förvaltningsvänliga system framkom det att detta borde vara möjligt. Emellertid visade
det sig vid ytterligare fördjupning att ingen av de intervjuande eller litteraturen riktigt
visste hur detta skulle gå till, bara att det borde gå.

När frågor ställdes om vilka generella krav det finns som borde vara med i
kravspecifikationen för att dessa skulle göra systemen mer förvaltningsvänliga kunde
ingen av de intervjuade komma med några direkta krav. Vad som emellertid framkom
var att, återigen, dokumentationen borde gå att förbättras.
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1. Inledning
Detta examensarbete skall dels undersöka vilka problem som idag finns inom
systemförvaltningen samt även belysa systemförvaltningen ur ett kravinsamlings- och
systemutvecklingsperspektiv. Den engelska termen Requirements Engineering (RE) är
dock allmänt vedertaget och innebär processen med att utveckla en kravspecifikation
(Loucopoulos & Karakostas, 1995). I resten av rapporten kommer det engelska
begreppet att användas.

Problemställningen anser jag viktig då systemförvaltning idag är ett kostsamt område.
Det finns flera rapporter som anger hur stora resurser systemförvaltning tar i anspråk
av de totala kostnaderna för hantering av informationssystem. Denna siffra varierar
från 33% till 75% (Bergvall, 1995). Detta motiverar att undersöka huruvida
systemförvaltningen kan underlättas redan i utvecklingsfasen och i så fall inom vilka
områden. Genom att ta hänsyn till systemförvaltning i utvecklingsfasen skulle det
eventuellt vara möjligt att effektivisera förvaltningsarbetet och även hos användarna
skapa ett mer accepterat system.

Detta kapitel tar kort upp vad rapporten kommer att behandla, samt ger en kort
överblick på vad de övriga kapitlen kommer att behandla. Bakgrunden kommer att tas
upp i kapitel 2 och dess underrubriker kommer att hantera systemutveckling och
systemförvaltning ur olika perspektiv för att ge problemställningen som tas upp i
kapitel 3 en bakgrund och vidare sammanhang. I kapitel 4 diskuteras olika metoder
och de metoder som väljs, även examensarbetets arbetssätt kommer här att diskuteras.
Genomförandet av examensarbetet kommer att hanteras i kapitel 5. I kapitel 6 kommer
slutsatser och efter det kommer det att ske en diskussion om slutsatserna i kapitel 7.
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2. Bakgrund
Detta kapitel kommer beskriva problemområdet på ett övergripande sätt. Även det
problemdomänen som skall undersökas samt de närliggande områden kommer i detta
kapitel att beskrivas för att erhålla ett vidare sammanhang.

I kapitel 2.1 kommer det att ske en definition av systemutveckling och där kommer
även informationssystem och livscykeln att definieras för att sedan under 2.2 ta upp två
olika sätt att se på systemutveckling. I kapitel 2.3 kommer systemförvaltning att
diskuteras och när förvaltningen inträffar, vilka typer av åtgärder som finns och vad för
roller det finns inom förvaltningen för att i 2.4 ta upp skillnader mellan
systemutveckling och systemförvaltning. I kapitel 2.5 redovisas två olika sätt att
angripa systemförvaltnings problematiken. Här kommer även examensarbetets vinkling
på systemförvaltning att redovisas. Det kommer sedan kort att tas upp olika problem
som finns inom systemförvaltningen i 2.5 och i 2.6 kommer olika angreppssätt att
diskuteras för att lösa dessa problem. I kapitel 2.7 definieras Requirements Engineering
(RE) och i 2.8 tas två olika sätt att se på RE upp. Kapitel 2.9 redovisar intressant
tidigare forskning som har genomförts inom systemförvaltningsområdet.

2.1 Systemutveckling

Arbetet med att utveckla informationssystem kallas vanligtvis systemutveckling enligt
Andersen (1991). Vad är då ett informationssystem?

2.1.1 Vad är ett informationssystem?

Ett informationssystem enligt Andersen (1991) har följande karaktärsdrag:

• mänsklig konstruktion

• måste vara knytet till en viss arbetsuppgift

• förmedlar information från vissa personer till andra personer

• tar emot information av olika slag

• det utför olika typer av informationsbehandling

• kan vara både manuellt och maskinellt

• för att vara bra skall det förbättra kommunikationen mellan människor

• är aldrig färdigt en gång för alla

• utför olika typer av informationsbehandling

• att skapa ett bra informationssystem är en komplicerad uppgift

Andersens (1991) formella definition av ett informationssystem är att det är ett system
för insamling, bearbetning, lagring och överföring och presentation av information. I
denna rapport kommer informationssystem alltid avse ADB-system, detta
förtydligande anser jag vara nödvändigt då informationssystem även kan avse manuella
databehandlingssystem (MDB-system).
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2.1.2 Livscykeln för ett system

Enligt Nilsson (1995) har ett system en livscykel. Denna livscykel har visat sig vara ett
centralt begrepp för att skapa och hantera informationssystem i företags verksamheter
och bildar därför ofta en viktig utgångspunkt vid konstruktion av metoder för
systemarbete.

Révay (1992) säger att ett systems livslängd är den tid som går från det att idén om
systemutveckling uttalas tills dess att systemet avvecklas och arkiveras. Den längsta
perioden utgör systemförvaltningen. Livscykeln för ett system kan delas in i tre faser:

1. Utvecklingsfasen.

2. Drift- och förvaltningsfasen (där det parallellt förekommer tre separata typer av
verksamhet rörande systemet, nämligen drift, systemförvaltning och
vidareutveckling).

3. Avvecklingsfasen.

Figur 2.1 Systemets livscykel (Révay, 1992) sida 18

Révay (1992) beskriver de tre faserna enligt följande:

I utvecklingsfasen sker:

Systemutvecklings- och nyutvecklingsfasen omfattar utvecklingen av system, det
innebär från problemdefinition till systemimplementering. I denna fas ingår även
anskaffning och anpassning av standardprogramvara.

Vidare-
utveckling

Ny-
utveckling

System-
avveckling

System-
förvaltning

Drift

Drift och
förvaltningsfas

Utvecklingsfas Avvecklingsfas

.
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I drift och förvaltningsfasen sker:

Drift- och förvaltningsfasen avser hela den tidsperiod systemet är i drift. Drift och
systemförvaltning pågår parallellt. Omfattande förändringar som kan klassificeras som
nyutveckling pågår också under denna period.

Driften omfattar de åtgärder som erfordras för att applikationen i samverkan med
systemprogrammen och hårdvaran ska kunna producera utdata på ett för verksamheten
önskvärt sätt.

Systemförvaltning omfattar de åtgärder som erfordras för att administrera, styra och
hantera ett system som  är i drift, med det menas sådan åtgärder som inte ingår i
”driften”.

Vidareutveckling avser större förändringar av systemet och utgör ett komplement till
systemförvaltningen.

I avvecklingsfasen sker:

Systemavveckling avser åtgärder för att avveckla ett system. Under förvaltningsfasen
sker en bevakning av att avveckling sker vid rätt tidpunkt med hänsyn till systemets
kostnader och nyttoeffekter (enligt Révay (1992) är nyttoeffekter det som eftersträvas
att uppnås i verksamheten med hjälp av informationssystemet).

2.2 Två olika sätt att se på systemutveckling

Det finns två olika sätt att se på systemutveckling. Det ena resonemanget är hämtat
från SIS TR 321, även kallat SESAM. Följande resonemang om SESAM grundar sig
på figur 2.2, sida 6.

Detta tillvägagångssätt bygger på att systemutveckling har en livscykel som börjar med
att verksamheten gör en undersökning som konstaterar att det verkligen är värt att de
lägger ner resurser för att seriöst överväga systemutveckling. Detta för att
verksamheten skall vara något sådär säkra på att det är inom informationsbehandlingen
som de skall läggas ner resurser. Det är annars lätt att verksamheter investerar i en
förundersökning utan att själva ha tänkt efter vad det är som behövs.

När verksamheten sedan har beslutat sig för att fortsätta vidare med att utveckla ett
informationssystem startas en dialog med utvecklarna av informationssystemet. Dessa
kan vara verksamhetens egna utvecklare eller konsulter från annan verksamhet. Här
skall det fastställas vilken problemställning som skall angripas.

Efter att problemställningen har fastställts skall en verksamhetsanalys genomföras.
Verksamhetsanalys är en undersökning på vilket sätt informationssystemet kan
underlätta aktiviteterna inom verksamheten (Andersen, 1991). I samband med denna
skall även en informationsanalys genomföras. En informationsanalys är en detaljerad
beskrivning av vad systemet skall uträtta (Andersen, 1991). Efter det att detta har
genomförts påbörjas systemutformning och provdrift, en testning av hur systemet
fungerar, av det framtida informationssystemet.

När utvecklaren har utvecklat ett informationssystem som uppfyller
kravspecifikationen är det dags att implementera systemet och se till att det får rätt
spridning. Efter det att systemet har implementerats tar förvaltningen och driften av
systemet vid.
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Hela utvecklingsarbetet ses som en iterativ process där det är möjligt att gå mellan de
olika arbetsstegen. Från varje fas finns kopplingar bakåt som gör att om exempelvis en
provdrift inte går bra så kan systemutformningen göras om och, om det krävs, kan det
även gå tillbaks till verksamhetsanalysen. Denna systemutvecklingsmodell kallas
SESAM (SIS TR 321).
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St ruk turer

Anv isn ingar
Genere l la  b id ragADB-s t ra te tg i
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Data -  och
d a t a m o d -
el l  b idrag

Figur 2.2 Systemutvecklingsmodell (SIS TR 321)

Det andra resonemanget är enligt Andersen (1991) att se systemförvaltning och drift av
ett utvecklat informationssystem som något separat. Andersen behandlar
systemutveckling som det som görs för att erhålla ett informationssystem och
behandlar således inte vad som sker efter det att systemet är implementerat då
systemförvaltningsfasen börjar. Andersen säger dock att systemförvaltning självklart
behövs.

Examensarbetet kommer att betrakta systemutveckling enligt SESAM:s modell och
därmed betraktas systemförvaltningen som en del i utvecklingsmodellen.

2.3 Systemförvaltning

Det finns olika definitioner av systemförvaltning.

Enligt Andersen (1991) innebär förvaltning uppföljning av driften med löpande
korrigering, bedömning och större underhåll. Förvaltningsansvariga måste även avgöra
om informationssystemet motsvarar användarnas krav. Mindre förbättringar sker
genom kontakt mellan en programmerare och användarna. Större förbättringar kräver
en större apparat. Rör det sig om verkligt stora förändringar skall åter igen
utgånspunkten vara problemområdet och sedan på nytt gå igenom samtliga
utvecklingssteg.

Bergvall (1995) tar upp en definition av systemförvaltning som referensgruppen för
systemförvaltning vid ett projekt för Riksdataförbundet antog 1992. Den innebär att
systemförvaltning är alla de aktiviteter som görs för att administrera och hantera ett
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system i drift. Detta så att systemet under hela dess livstid effektivt hjälper till att
uppfylla verksamhetens mål.

Brandt (1992) tar upp en definition som Statskontoret gjorde 1990. Där är
systemförvaltning en sammanfattande benämning på de åtgärder som krävs för att
administrera och hantera system i drift - och som inte täcks av begreppet drift. Drift
avser behandling av data. Förvaltning avser behandling av systemet. Systemförvaltning
innebär att löpande följa systemets “beteende” med avseende på viktiga egenskaper
som exempelvis systemanvändning, ansvara för systembesiktning/systemdiagnos,
systemsäkerhet, handböcker och metoder, ändringshantering, bevakning av kompetens,
samordning, ansvarsfördelning, dokumentation och avtal av olika slag.

Brandt (1992) tar även upp en definition som kommer från Programator där
systemförvaltning är alla insatser som behövs för att ett ADB-system stadigvarande
skall fungera effektivt för sin verksamhet.

Examensarbetet kommer att använda Bergvalls definition av systemförvaltning och
Programators definition som Brandt tar upp.

2.3.1 När påbörjas förvaltningen?

Enligt Révay (1992) initieras systemförvaltningen redan när ett utvecklingsprojekt
startas. Det riktiga förvaltningsarbetet kommer emellertid igång först när systemet
överlämnas från utvecklarna till verksamheten med en formell implementering. Enligt
Révay (1992) så måste en del förvaltningsarbete göras innan systemet övergår till
förvaltningsfasen, därför blir inte gränsen mellan utvecklingen och förvaltningen klar.
Det kan dock sägas att när systemet implementeras så övergår det till förvaltningen.

2.3.2 Olika typer av förvaltningsåtgärder

Det finns fyra olika typer av förvaltningsåtgärder enligt Odelhög (1987), som kan
genomföras på ett informationssystem. Dessa fyra aktiviteter är korrigering,
förbättring, anpassning och sanering.

2.3.2.1 Korrigering

Enligt Nordling (1985) är korrigeringar åtgärder som medför att fel i
informationssystemet avlägsnas. Felen kan ha uppstått redan då systemet
nyutvecklades eller i samband med att någon ändring av systemet genomförts.
Korrigeringar avser i första hand fel i programvaran, men felen kan även gälla
exempelvis specifikationen av in- eller utdata eller användarnas tolkning av dessa.

Vidare säger Nordling (1985) att korrigering är den typ av åtgärd som är mest
uppenbart nödvändig. Ofta måste de genomföras för att systemets drift skall kunna
fullföljas.

2.3.2.2 Förbättring

Enligt Nordling (1985) är förbättringar åtgärder som syftar till effektivisering eller
utvidgning av de nyttofunktioner som systemet ställer till förfogande för användarna.
Det kan även gälla att effektivisera systemets utnyttjande av datorsystemet eller av den
generella stödprogramvaran. Andra exempel på förbättringar är förbättring av
dokumentationen eller effektivisering av det manuella databehandlings (MDB) arbetet.
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Enligt Nordling (1985) är förbättringar den vanligaste typen av förvaltningsåtgärder
och dessa gäller främst ingrepp för att förbättra systemets funktioner för den
betjänande verksamheten. Åtgärderna kan i vissa fall kombineras med ändringar i
användarens arbetssätt. I andra fall är det enbart bedömningen angående lämpligaste
formen för datorstöd som har förändrats. Sådana förändrade bedömningar kan
exempelvis bero på personbyten i berörda delar av verksamheten eller på förbättrad
insikt hos berörda personer.

Vidare säger Nordling (1985) att förbättringsåtgärder kan även gälla den ADB-
tekniska utformningen av tillämpningssystem. Även anskaffning av nya komponenter i
datorutrustning, systemprogramvara eller generell stödprogramvara kan orsakas av
förbättringsbehov för ett tillämpningssystem.

2.3.2.3 Anpassning

Enligt Nordling (1985) är anpassning de åtgärder som orsakas av förändringar i
systemets omgivning. Detta kan antingen ske i verksamheten som betjänas av systemet
eller så kan det ske i den ADB-tekniska miljön som utnyttjas av systemet.

Vidare säger Nordling (1985) att ändringar i verksamheten som ger upphov till
anpassningsåtgärder i informationssystemet kan vara av flera olika typer. Direkt
tvingande orsaker till systemförändring förekommer exempelvis i form av nya eller
ändrade lagar, förordningar och avtal rörande den aktuella betjänande verksamheten.
Andra orsaker till anpassningsåtgärder är genomgripande förändringar vad det gäller
organisatoriska och andra förhållanden inom den betjänande verksamheten. Dessa kan i
praktiken vara lika tvingande som de tidigare nämnda.

Ytterligare säger Nordling (1985) att anpassningsåtgärder och då speciellt sådana som
orsakas av ändrade verksamhetsförhållanden ofta innebär så stora ingrepp i systemen
att de inte självklart utförs inom ramen för förvaltningen. Dessa anpassningsåtgärder
kan i stället utföras som vidareutveckling. Ibland medför verksamhetsförändringar att
ett flertal olika system måste förändras och stora åtgärder kan då i många fall med
fördel samordnas inom ramen för ett gemensamt vidareutvecklingsprojekt.

2.3.2.4 Sanering

Enligt Nordling (1985) är sanering de åtgärder som avser att avlägsna sådana
komponenter i systemet och dess användning, som ej längre är motiverade, exempelvis
på grund av att förändringar i den betjänande verksamheten gjort dem överflödiga.

Vidare säger Nordling (1985) att åtgärderna gäller systemdelar som ej längre har ett
tillräckligt stort positivt värde för systemets användare för att motivera aktuella
kostnader och insatser. Mycket begränsat intresse har tidigare ägnats åtgärder av
denna typ trots att behovet bedöms vara stort.
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2.3.3 Olika ansvarsroller inom verksamheten

Enligt Bergvall (1995) så är fördelningen av ansvar inom alla verksamheter en central
fråga att ta ställning till. Någon bör vara ansvarig för de handlingar som utförs, vare sig
de är manuella eller datorbaserade. Hur det väljs att fördela ansvaret kan dock variera
inom olika organisationer. Ansvaret kan antingen vara koncentrerat till ledningen eller
utspritt på många olika nivåer inom organisationen. Ansvaret kan dessutom vara
fördelat på en eller flera funktioner. Ansvaret är inte alltid klarlagt och vissa människor
har bristande intresse av att ta ansvar för sina handlingar.

Vidare säger Bergvall (1995) att ansvaret för en arbetsuppgift kan vara oklart, vilket
ofta orsakar problem. Oklarheter kan leda till att en person utför handlingar som han
eller hon inte ansvarar för. Resultatet kan också bli att ingen utför handlingarna, därför
att alla tror att någon annan skall utföra handlingarna. Oklarhet gällande
ansvarsfördelningen kan få allvarliga konsekvenser och bör därför undvikas.

De roller som jag tycker känns aktuella för systemförvaltning byggs på Révays (1992)
ansvarsroller och är:

• Systemägare, finns i verksamheten och har det övergripande verksamhetsansvaret
och fattar de avgörande besluten som har att göra med informationssystemet. Detta
ansvar gäller beslut som har att göra med ny- och vidareutveckling samt avveckling
av systemet samt även systemförvaltningen och driften av systemets omfång.

• Systemansvarige, detta innefattar normalt både systemförvaltningsansvar och
driftansvar. Dessa uppgifter begränsas ofta av de ramar som sätts av systemägaren
som av tekniska och resursmässiga begränsningar.

• ADB-tekniskt ansvarig, styrs av systemansvarige. Detta ansvar innebär allt ADB-
tekniskt ansvar angående utformningen av tillämpningsprogram.

Ansvar Systemnivå

Systemägande verksamhet (övergripande)

Systemansvar
(systemansvar och

driftansvar)

verksamhet (löpande)

ADB-tekniskt
(förvaltnings-) ansvar

ADB-driftansvar ADB-system

Figur 2.3 De olika ansvarsnivåerna (Nordling, 1985)

För att ett informationssystem skall fungera och vidareutvecklas på ett ändamålsenligt
och effektivt sätt är det viktigt att ansvaret för olika delar av systemförvaltningen är
placerade på rätt plats i organisationen.

Ansvarsmodellen är i huvudsak hierarkisk, så att systemägaransvaret är överordnat
systemansvaret, som i sin tur är överordnat det ADB-tekniska (förvaltnings-) ansvaret
och ADB-driftansvaret. De båda ADB-inriktade ansvaren är emellertid sidoordnade.
Generellt bör gälla att varje ansvar är knutet till en person.
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2.4 Skillnaden mellan systemutveckling och systemförvaltning

Leffner (1985) har sammanställt skillnader mellan systemutveckling och
systemförvaltning som tar upp och Brandt (1992) har kompleterat med några
ytterligare skillnader:

Systemutveckling Systemförvaltning

Typ av verksamhet Temporär Kontinuerlig

Organisation Projekt Linje

Ledarskap Entrepenör Koordinatör

Styrning Slutmål Behov/Efterfrågan

Kompetens Ny teknik Befintlig teknik

Aktivitet Skapande Vårdande

ADB-resurser 39% 52%

Forskning Omfattande Nästan obefintlig

Utbildning Omfattning Ytterst ringa

Engagemang Ja Nej

Attityd Kul Tråkigt

Resursberäkning Svårare Lättare

Tids- & resursåtgång Mindre Större

Litteratur 250 1

Detta är påtagliga skillnader som Brandt (1992) tar upp och han har motiverat sina
skillnader i följande resonemang:

När det gäller ADB-resurserna så avser det resurser inom ADB-avdelningen som
förbrukas av systemerare och programmerare.

När det gäller engagemanget så avser Brandt i första hand företagsledningens. Intresse
och engagemang räcker som regel endast till stora, dyra och nya projekt, medan det
löpande systemförvaltningsarbetet inte får den uppmärksamhet som
systemutvecklingen får.

När det gäller attityd så är det Brandts uppfattning att framför allt yngre personer dras
till nyutveckling. Det är roligare och mer utmanande med projektarbete framför
förvaltningsarbete.

När det gäller forskning och utbildning är det enligt Brandt lätta att mäta, för att
verifiera hans påståenden kan STU (Styrelsen för Teknisk Utveckling, numera en del
av NUTEK) studeras för att se hur de har fördelat sina medel. Det märks att området
systemförvaltning har inte erhållit någon större prioritet.

När det gäller tids- och resursåtgång för systemutveckling respektive
systemförvaltning, förefaller det enligt Brandt betydligt svårare (större osäkerhet, fler
kända och okända faktorer och dylikt) att beräkna resurserna för
systemutvecklingsarbetet än för systemförvaltningsarbetet. Brandt använder ett
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exempel med att det tar betydligt längre tid (och resurser) att lägga till 10000 rader
källkod än att skriva samma mängd från början.

Det påpekas att när det gäller litteratur så finns det 250 periodiska magasin för
systemutveckling, men bara ett för systemförvaltning.

2.5 Två sätt att angripa systemförvaltningsproblematiken

Vid studier av systemförvaltning finns det två klart olika angreppssätt av undersökning.
Systemförvaltning kan antingen undersökas med syftet att erhålla förvaltningsvänliga
system, eller med syftet att komma fram till hur befintliga system idag förvaltas och hur
dessa system bäst bör förvaltas (Bergvall, 1995).

2.5.1 Examensarbetets vinkling på systemförvaltning

I examensarbetet kommer systemförvaltningen angripas från perspektivet att det skall
utvecklas mer förvaltningsvänliga informationssystem. Det kommer därmed inte i
rapporten att djupgående diskuteras förvaltningen av redan implementerade
informationssystem.

2.6 Problem inom systemförvaltningen

Enligt Leffner (1987) så måste själva konstruktionen av informationssystemet vara
förvaltningsvänligt. Ett problem i detta sammanhang är att systemutvecklingsarbetet
dras ofta med stor tidspress och snåla kostnadsramar. Detta kan bidra till att det sker
en bortprioritering av dokumentationen och även till att testförfarandet minskas. Detta
leder i sin tur till förvaltningssvårigheter. Om det under utvecklingsarbetet används ett
alltför drivet skaltänkande, skapar detta rigida och komplexa system. Även detta
försvårar förvaltningen av systemet.

Enligt Nordling (1987) finns det ett flertal problem inom systemförvaltningen.
Systemförvaltningen för ett system i drift skapar stora kostnader och upptar även ett
stort antal av personalen. När kostnaderna för systemförvaltning blir så höga som de är
i många verksamheter idag blir det svårt att motivera kostnaderna för de olika
intressenterna.

Vidare tar Nordling (1987) upp att på grund av att det finns många gamla system, så
finns det också många svårförvaltade system då de gamla systemen ofta saknar
dokumentation och inte är utvecklade med hjälp av någon strukturerad metod. Ofta
finns den kvalificerade personalen inom utvecklingsområdet. Detta har lett till att det
har blivit svårt att få tag på kvalificerad personal som kan sköta förvaltningen av
informationssystemet.

Det påpekas vidare av Nordling (1987) att en vanlig syn på systemförvaltning är att
systemförvaltningen är något nödvändigt ont. Detta orsakas av att utvecklingsarbetet
har haft brister och detta har varit delaktigt i skapandet av omotiverad
förvaltningspersonal. Detta bygger på att förvaltarna ser på förvaltningsproblemen som
om de vore skapade av utvecklarna på grund av bristfälligt arbete (”det var ju inte vårt
fel att systemet krånglar” tycker förvaltarna) och det är svårt att få en engagerad
personal. Systemförvaltningen har uppfattats som en aktivitet som endast kräver
resurser i form av pengar. Ändringar i systemförvaltning har i många fall bara sett till
att minska systemförvaltningens kostnader och inte vad systemförvaltningen bidrar till
verksamheten med.
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Enligt Odelhög (1987), så styrs projekt medvetet mot de slutmål som satts upp för
projektet. I ett projekt är oftast målmedvetenheten hög och de flesta känner till vad de
skall göra för att de skall lyckas. Det görs upp planer och resultaten följs regelbundet
upp i projektet. Eventuella avvikelser från planerna tas om hand och det strävas hela
tiden efter ett effektivt arbete. I systemförvaltningen fungerar det inte på samma sätt.
Det är sällan som det existerar några mål i förvaltningen och förväntningarna på
förvaltningen är inte uttalade. Det är även sällan som det sker någon planering och
uppföljning i förvaltningen. Detta med att förvaltningen ofta saknar mål leder till att
målmedvetenheten inte är klar.

Vidare tar Odelhög (1987) upp att förvaltningen ofta saknar start- och sluttider. I
förvaltningen pågår det ofta ett antal parallella förvaltningsaktiviteter, med olika
prioritet.

2.6.1 Kritiska personalfaktorer

Leffner (1985) säger att det finns fem kritiska faktorer på individnivå för att få en
fungerande systemförvaltning. De fem kritiska faktorerna är:

Kommunikation kan vara begränsad, informell eller beordrande. Om kommunikationen
är begränsad så kan de försvåra problemlösandet och det uppstår lätt klyftor mellan
ADB- och användarorganisation. Om kommunikationen är informell eller befordrande
vidtas det flera åtgärder oberoende av varandra, vilket leder till dålig effektivitet i
systemförvaltningsarbetet och sämre systemkvalitet. Kommunikationen med
användaren måste även innehålla positiva kontakter och inte enbart klaganden och
krav. Uppföljningar och kontakter efter utförda åtgärder har stor betydelse.

Kompetens kring specifika system är svårt att upprätthålla och tar lång tid att utveckla.
Viss kompetens kan inte dokumenteras, utan det handlar om en dyr “trial and error”
inlärning. Den kompetens som efterfrågas är sällan utvecklande eftersom det handlar
om gamla system och gammal teknik. Systemförvaltaren får då begränsade möjligheter
att hänga med i utvecklingen och försämras successivt inom ADB-branschen. Individen
blir mindre attraktiv på marknaden och får därmed svårare att byta arbete.

Kontinuitet hos personal både för att få en fungerande samordning och för att bevara
och hushålla med kompetensen.

Karriärsvägar så att systemutvecklingen inte ges en lågstatusprofil. Det handlar då om
att ge uppmärksamhet, skapa förmåner och en arbetssituation som gör arbetet
attraktivt. Vidare att möjligheter ges för tillämpning av ny teknik, så att
systemförvaltaren inte försämras inom branschen. Verksamheten får inte heller blir så
beroende av en enskild systemförvaltare att det blir en hämning för dennes karriär.

Kortsiktighet som medför att förvaltare ”lappar och lagar” för att spara tid och
kostnader istället för att göra större renoveringar som behåller logiska
programstrukturer.
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2.7 Olika angreppssätt för systemförvaltningsproblem

De problem som hittills har tagits upp i rapporten är bara en del av alla de problem som
finns i systemförvaltningen. Det finns olika sätt att angripa dessa problem. Ett av sätten
att angripa det är att när informationssystemet redan är implementerat använda
metoder för förvaltning som underlättar detta arbete. Det underlättas då enligt
Nordling (1987) genom att:

• verksamheten sätter förvaltningen i fokus

• vid förvaltningen används en bra styrform för denna

• förvaltningen stödjs organisatorisk

• förvaltningen drivs av rätt personal och att användarna får en aktiv roll i
förvaltningen

• det eftersträvas i hela verksamheten att skapa en fungerande förvaltning

Ett annat sätt är att redan i utvecklingen av det framtida informationsystemet under
RE-fasen beakta systemförvaltning och genomgående anta ett
systemförvaltningstänkande.

2.8 Vad är requirements engineering?

Requirements engineering (RE) definieras enligt Loucopoulos & Karakostas (1995)
som den systematiska processen som har till syfte att utvinna krav. Processen skall
genomföras genom en iterativt samverkande process med problemanalys,
dokumentation av de resulterande observationerna med en variation av
representationsformat och kontroll av korrektheten av den under processen erhållna
förståelsen.

Loucopoulos & Karakostas (1995) fortsätter vidare att RE utförs normalt i ett vidare
sammanhang av utvecklingsaktiviteter. Dessa aktiviteter har till syfte att försöka
upptäcka, fånga och dokumentera krav (eng: requirements) från många olika
intressenter. Intressenterna kan vara projektets uppdragsgivare, men även de som
slutligen skall använda produkten.

Ett ramverk för att beskriva RE-processen kan konstrueras, enligt Loucopoulos &
Karakostas (1995), genom att betrakta de tre delprocesserna som finns i RE:

• Delprocessen med att förstå ett problem (vad problemet är).

• Delprocessen med att formellt beskriva problemet.

• Delprocessen med att uppnå en överenskommelse om problemets natur mellan
analytiker och användare.

De första av de tre delprocesserna är requirements elicitation (kravinsamling). Där sker
en kravinsamling av alla krav som hör till problemdomänen. Den andra delprocesserna
är requirements specification (kravspecifisering). Här skall de krav som är av relevans
formellt specificeras. Den sista delprocessen är requirements validation
(kravvalidering). I denna aktivitet kontrolleras att rätt krav har erhållits.
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2.9 Två sätt att se på hur RE kan hjälpa

Systemförvaltningen kan underlättas och effektiviseras på en rad olika sätt och inom en
rad olika faser och områden av systemutvecklingen. Examensarbetet kommer dock att
undersöka hur det skulle kunna vara möjligt att underlätta systemförvaltningen genom
requirements engineering. Sett ur RE-perspektivet kan en undersökning vinklas på
olika sätt, dels att RE-fasen ses som en början på varje förvaltningsåtgärd som kommer
att genomföras på systemet, dels ur RE-perspektivet att det sker i utvecklingsarbetet
en kravinsamlingsprocess för att underlätta förvaltningen av det framtida systemet.

2.9.1 RE som cykel i systemförvaltningen

Om systemförvaltningen ses som en cykel likvärdig den för utvecklingen av
informationssystemet, så kan tycker jag att det går att ”säga” att varje
förvaltningsåtgärd startas med en RE-fas för att sedan genomföras som ett
utvecklingsprojekt.

2.9.2 Tar fram grundkrav i RE som underlättar SF

Ett sätt att se på utveckling av systemet i RE-fasen innan det har implementerats skall
vara möjligt att få fram krav som skall förbättra och effektivisera förvaltningen av det
framtida systemet. Dessa krav har främst att göra med att det skall utvecklas
förvaltningsvänliga system. För att systemen skall vara förvaltningsvänliga så skall de
enligt Nordling (1987) vara:

• flexibla

• väldokumenterade

2.10 Tidigare forskning inom systemförvaltning

Tidigare forskning inom systemförvaltningen som är av intresse att läsa och som till
viss del har används i arbetet med detta examensarbete är:

Malin Bergvalls rapport “Systemförvaltning i praktiken - en kvalitativ studie avseende
centrala begrepp, aktiviteter och ansvarsroller”. Syftet med denna studie är att
undersöka vad systemförvaltning egentligen innebär. Vidare skall denna studie utgöra
en grundläggande verksamhetsanalys av systemförvaltningsarbetet med inriktning på
ändringshantering och dess problembild.

Peder Brandts rapport “Hur bedriver man systemförvaltning”. Denna undersökning har
som syfte att ge svar på hur systemförvaltning bedrivs i ett antal företag och
organisationer i Sverige.

Inom forskningsvärlden i Sverige har intresset för systemförvaltning förefallit svagt,
enligt Bergvall (1995), och de flesta initiativ för kartläggning och hantering av
systemförvaltningsproblemet - systemförvaltning ses oftast som ett problem - har
därför kommit från praktikerfältet.
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3. Problembeskrivning
Här kommer en problembeskrivning ske över de problem som examensarbetet har till
syfte att undersöka.

I kapitel 3.1 kommer problemställningarna att redovisas för att i 3.2 avgränsas och i
3.3 kommer det förväntade resultatet att redovisas.

3.1 Problemställning

För att effektivisera systemförvaltningen måste det enligt min åsikt utvecklas
förvaltningsvänliga system som möjliggör effektiv systemförvaltning.
Förvaltningsvänliga system är ett krav på det framtida informationssystemet som borde
kunnas ta fram redan i RE-fasen av systemutvecklingsarbetet.

RE-fasen är där problemet i organisationen undersöks och det eftersträvas att erhålla
en problemförståelse, samt sker det av utvecklarna en kravinsamling i verksamheten av
krav på det framtida informationssystemet.

De flesta skandinaviska systemutvecklingsmetoderna har en analysfas i början av
utvecklingsarbetet. I denna framtagning av krav borde även kunna täcka in de krav
som framtida systemförvaltare generellt kan tänkas ha för att underlätta den framtida
förvaltningen och öka den totala nyttan av det framtida informationssystemet.

Examensarbetet har för avsikt att undersöka följande huvudproblemen:

• Vad är det för problem som systemförvaltningen idag främst har?

• Hur skall man komma tillrätta med problemen?

Det som examensarbetet ämnar att undersöka är huruvida förvaltningsarbetet kan
underlättas av framtagna krav i RE-fasen. Dessa krav skall underlätta förvaltningen
oavsett om det framtida systemet är ett standardsystem eller ett egenutvecklat system.
Syftet är alltså att undersöka ur ett systemförvaltningsperspektiv och oberoende på
vilken grund systemet har utvecklats.

För att besvara detta skall följande frågor undersökas:

• Vilka typer av problem borde kunna underlättas genom en bättre utvecklingsprocess
och då främst RE-fasen?

• Hur går det att underlätta förvaltningen i RE-fasen?

• Vilka typer av krav kan erhållas som avser systemförvaltningen?

• Finns det några generella krav på systemförvaltningen som ”alltid” kan tas med?

Är det så att det skulle visa sig att det inte går att ta fram krav på systemförvaltningen
under RE-fasen av informationssystemutvecklingen skall det undersökas huruvida:

• Varför är det inte möjligt att ta fram dessa krav?

• Finns det eventuellt något annat sätt att få fram system som är lätta att förvalta
(exempelvis att omarbeta systemutvecklingmetoder)?

• Svårigheter och problem med personal på grund av att systemförvaltning uppfattas
som mindre stimulerande.
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3.2 Avgränsning

Det som examensarbetet skall undersöka är huruvida systemförvaltning kan underlättas
genom att det fångas upp vissa systemförvaltningskrav redan under RE-fasen.
Rapporten kommer övergripande beskriva RE och var i systemutvecklingen den ligger,
syftet med RE och betydelsefulla begrepp.

Vad som hamnar utanför avgränsningen är hur systemförvaltningen skall bedrivas när
den väl har initierats. Det är en oklar gräns i hur mycket om systemförvaltningen som
skall tas med i rapporten. Mängden begrepp och dylikt kommer att begränsas till det
som behövs för att läsaren skall få en god överblick på systemförvaltning och hur den
bedrivs, samt att det är relevant för de redan definierade frågeställningarna som
examensarbetet skall hantera.

3.3 Förväntat resultat

Det förväntade resultatet för examensarbetet är att rapporten skall belysa vikten av att
så tidigt som möjligt föra in systemförvaltningstänkandet i utvecklingsprocessen av ett
informationssystem. Detta för att visa betydelsen av förvaltningstänkande när
informationssystem utvecklas.

Under examensarbetets genomförande fas är avsikten att få fram de problem som finns
inom systemförvaltning och RE och som hänger samman samt var i respektive
områden de finns. Av dessa krav skall en djupare undersökning ske inom de
problemområden som kan beröras genom att ställa vissa krav i RE-fasen och på detta
sätta minska på förvaltningens svårighet och omfång.

Systemutvecklingens dokumentation förväntas vara något av det som kommer att
beröras av undersökningen av RE med avseende på systemförvaltningen, då det är
ganska avgörande för förvaltarna att ha tillgång till alla varför som diskuterades under
utvecklingsprocessen av informationssystemet. Detta då det är lättare att se en helhet
och motiveringen till att göra på ett visst sätt.

Vad som ytterligare bör framkomma är att systemförvaltningstänkandet är av betydelse
rent kostnadsmässigt och genom att höja effektiviteten på förvaltningen så borde det
gå att minska systemkostnaden under förvaltningsfasen. Om det lyckas med att höja
effektiviteten i förvaltningsfasen borde detta även leda till att användarna får ett bättre
och effektivare system och detta i sin tur leda till att acceptansen blir högre hos
användarna.

De andra problemområdena, förutom dokumentationen, som förhoppningsvis
undersökningen kommer att komma fram till är inte lika uppenbara.
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4. Metod
Det finns många sätt att genomföra en undersökning. De metoder som anses möjliga
för att angripa problemställningen för detta examensarbete är intervju, enkät, fallstudie
och litteraturstudie.

Det kommer i detta kapitel att diskuteras de möjliga metodval för att göra en kort
motivering till examensarbetets val av metod. Valet grundar sig på problemställningen,
problemområdet och min erfarenhet inom området.

I kapitel 4.1 kommer intervju att diskuteras, för att fortsätta i 4.2 diskutera enkät. I
kapitel 4.3 kommer fallstudie att diskuteras och därefter följer 4.4 med en diskussion
kring litteraturstudie och val av litteratur. Vidare följer kapitel 4.5 med val av metod.
Sist kommer 4.6 där arbetssätt kommer att tas upp.

4.1 Diskussion kring intervju

Intervjuer kan genomföras på många olika sätt (Jacobsen, 1993). Det finns olika
sorters intervjuformer. De som kommer att tas upp här är standardiserade-,
strukturerade- och informellaintervjuer.

En informell intervju är, enligt Jacobsen (1993), samtal och diskussioner som hålls
kring ett visst ämne. Informella intervjuer kan leda fram till helt ny kunskap och ibland
är detta det ända sättet för att studera vissa kulturer och livsformer.

Standardiserade intervjuer bygger, enligt Jacobsen (1993), på noga formulerade och
avvägda frågor som kommer i en bestämd ordningsföljd. Samtliga som blir intervjuade
kommer att svara på samma frågor, i samma ordningsföljd och kommer även att få
välja bland samma urval av svarsalternativ.

I strukturerade intervjuer, som skulle vara aktuellt för detta arbete, har, enligt Jacobsen
(1993), intervjuaren en uppsättning teman eller ämnen som ska utforskas i intervjuer
med olika respondenter. Dessa teman eller ämnen har till syfte att se till att alla
intervjupersoner får möta relevanta och likartade teman. Dessa teman och ämnen
behöver inte komma i någon speciell ordningsföljd och det är mer eller mindre upp till
intervjuaren att formulera de konkreta frågorna. I styrda eller strukturerade
forskningsintervjuer används i stor utsträckning ”öppna frågor”. Öppna frågor är
frågor som inte har några givna svar och respondenten får själv fritt svara.

4.2 Diskussion kring enkät

Vid användning av en enkät används en standardiserad “intervju”. Denna intervjuform
bygger på ett visst antal frågor som ställs till ett antal individer. Frågornas svar finns
givna och respondenten kan endast välja mellan dessa svarsalternativ när han/hon
besvarar frågorna. Detta gör att när en undersökning av denna art genomförs kan inget
nytt komma fram (Dahmström, 1991) och det krävs även att utformaren av frågorna
och svarsalternativen har en aning om vad för svarsalternativ som är aktuella.

Om en enkätundersökning skulle bli bra genomförd krävs det att svarsalternativen är
bra. Detta kan vara svårt då det inte för mig är helt uppenbart vad som skall
framkomma.
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Vidare kan det sägas att en enkätundersökning är bra då det önskas genomföras en
statuts undersökning. Detta innebär exempelvis att det undersöks kvantitativt vad folk
tycker om en viss sak. Detta är emellertid inte fallet vid detta examensarbete. Det som
här önskas erhållas är åsikter om hur det är ute i verksamheter inom det
problemområde som detta examensarbete hanterar, nämligen systemförvaltning.

4.3 Diskussion kring fallstudie

Enligt Patel och Davidson (1991) är fallstudie en form av undersökning som görs på en
mindre avgränsad grupp. Utgångspunkten vid fallstudier är en helhetssyn och resultatet
som eftersträvas är en så täckande information som möjligt. En fallstudies
generaliserbarhet beror på vad det är för sorts fall som studeras och utifrån vilken
population som studien utgick ifrån.

Enligt Wallén (1993) så är fördelen med fallstudie att det som studeras är vad som
faktiskt sker. Det som undersöks studeras under verkliga förhållanden. Det erhålls en
förståelse över själva händelseförloppet och en bekräftelse över att ett visst förhållande
faktiskt finns.

En fallstudie skulle sannolikt vara bra då den ger praktisk kunskap om problemområdet
och jag själv kan vara med och se hur det går till. Detta verkar emellertid svår att
genomföra då jag skulle vilja vara med att utveckla och sedan se hur förvaltningen
fungerar på det utvecklade systemet. Det skulle emellertid ta alltför lång tid att
genomföra. Ett alternativ skulle vara att vara med och se hur systemförvaltning
respektive systemutveckling bedrivs. Detta är inte en bra lösning då det är viktigt att
det förvaltade systemet har utvecklats på ungefär likartat sätt och är ett likartat system.
För att undersökningen skall bidra med något så vill jag se hur förvaltningen kan
främjas genom olika aktiviteter under utvecklingsprocessen. Tyvärr är det inte möjligt
att genomföra ett sådant projekt på den tid för examensarbetet som jag har till
förfogande.

4.4 Diskussion kring litteraturstudie

Enligt Wiedersheim-Paul & Eriksson (1984) kan en litteraturstudie ha flera olika
syften. Genom att använda en litteraturstudie erhålls en uppfattning om hur
problemområdet uppfattas i litteraturen och det kartläggs samtidigt olika synsätt på
problemområdet. Litteraturstudie kan även vara början till en fortsatt forskning och
används då för att sätta sig in i ämnet.

4.4.1 Relevanta källor

De källor som främst är aktuella för denna undersökning är:

Malin Bergvalls rapport som behandlar systemförvaltning i praktiken.

Riksdataförbundets projektrapporter använts då de genomgående beskriver hur
systemförvaltning bör bedrivas.

Péter Révay bok ”Modern systemförvaltning”.

Malin Nordström används som en komplement till Bergvalls (1995) rapport.

För att förstå utvecklingsprocessen och då främst requirements engineering så kommer
Loucopoulos & Karakostas bok System Requirements engineering att användas.
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Denna litteratur tycker jag ger en bra överblick över systemförvaltningen och dess
problem. Emellertid behandlar ingen av dessa vinklingen som detta examensarbete
kommer att behandla och därför kommer intervjuer att användas för att få in den
information som behövs för att behandla examensarbetets problemställningar.

4.5 Val av metod

Enligt Wiedersheim-Paul & Eriksson (1984) så väljs metod av den personen som skall
genomföra undersökningen och efter tre kriterier:

• tillgänglig tid

• utredningsproblemets art

• ämnesområde

Det val av metod som gjorts för arbetet med detta examensarbete är litteraturstudie
och strukturerade intervjuer. Detta val har gjorts då jag anser att de kompletterar
varandra på ett bra sätt.

Litteraturstudien kommer att genomföras för att erhålla en god bakgrund om området
och för att få en bra baskunskap. Detta anser jag som nödvändigt då jag vid
examensarbetets början inte besatt en sådan kunskap.

Genom att genomföra intervjuer kan jag erhålla en mer djupgående kunskap om
respektive problemställning. Detta då det i litteraturen inte behandlade den vinklingen
av problemet som examensarbetet har.

Enligt Jacobsen (1993), om strukturerade intervjusätt tillämpas så hålls möjligheten
öppen för att nya och oförutsedda aspekter kan dyka upp under intervjuernas gång.

För detta examensarbete ses det som positivt om ny kunskap framkommer under
undersökningens gång. Detta då problemområdet är relativt nytt för mig och jag är inte
helt säker på vad de intervjuade kommer att tycka.

Det skall vidare sägas att vid intervjuerna kan nya frågor uppkomma. Skulle så vara
fallet är det fullt möjligt att även ställa dessa. Om respondenten inte förstår mina frågor
kan de få frågorna förtydligade.

Det som är önskvärt att få fram i detta examensarbete är åsikter från personer som är
verksamma inom systemförvaltningen och systemutveckling. Från dessa personer vill
jag erhålla information om vad de upplever som problematiskt i systemförvaltning. Om
jag genomför en enkätundersökning används slutna frågor och detta gör att intervjun
är låst till vissa svar och inga nya kan tillkomma.

Litteraturstudier är, enligt min egna uppfattning, en bra delmetod för examensarbetet
då det ger en bra bakgrund till problemområdet samt en uppfattning kan fås om de
vanligaste problemen.

Jag anser att det är svårt att genomföra ett examensarbete utan att ha med
litteraturstudie som en delmetod. Detta då bakgrunden och baskunskapen om
problemområdet erhålls via litteratur. Emellertid så kan litteraturstudien ha mindre vikt
om området som skall hanteras är relativt nytt eller om bakgrunden och baskunskapen
redan innehas.
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4.6 Arbetssätt

Litteratur som hanterar problemområdet kommer att läsas igenom för att få en
överblick. Utifrån detta kommer det att sökas efter problem som systemförvaltningen
idag har. Intervjuer kommer att användas för att verifiera den information som har
inhämtas från litteraturen. Den information som behövs för att kunna besvara
frågeställningarna kommer att sökas via intervju för att sedan sammanställas och se om
det är möjligt att besvara eller att bättre belysa problemställningarna som detta
examensarbete hanterar.
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5. Genomförande
Jag kommer i detta kapitel att redovisa för hur examensarbetet har genomförts.
Litteraturstudien och intervjuernas genomförande kommer att redovisas. Vidare
kommer strategin för litteraturstudien och intervjuundersökningen att redovisas samt
vilka omprioriteringar som gjorts. Det kommer även att redogöras vilka erfarenheter
jag har erhållit av vid genomförandet av examensarbetet samt vilken information som
har erhållits och värdet på den erhållna informationen.

5.1 Strategi

I detta avsnitt redovisas den tänkta strategin för genomförandet av examensarbetet.

5.1.1 Strategi för litteraturstudien

Vid arbetets början var inriktningen för litteraturstudien att läsa den litteratur om
systemförvaltning och systemutveckling som jag haft som kurslitteratur. För att i denna
litteratur leta referenser. Utgick ifrån dessa referenser när jag gick till biblioteket för att
söka litteratur och artiklar. Det beställdes hem så gott som all information som gick att
få tag på.

Vid arbetets början var min tanke att jag skulle komma fram till att det går att utveckla
mer förvaltningsvänliga system samt att jag under undersökningen önskade erhålla
vilka krav och typer av krav som kan ställas i utvecklingsfasen (främst i RE-fasen) på
det framtida informationssystemet.

Det visade sig emellertid tidigt att den litteratur som fanns tillgänglig inom området var
begränsad. Det var inte möjligt att hitta något som direkt berörde den del av min
problemställning, som berör hur det borde gås tillväga för att utveckla mer
förvaltningsvänliga system. Den litteratur som emellertid fanns gav god bakgrund till
systemförvaltningområdet samt beskrev mycket av de problem som finns och har
funnits inom området.

Den litteratur som togs upp i avsnitt 4.4.1 och användes som underlag till bakgrunden i
examensarbetet användes även för att erhålla en uppfattning om vilka problem som
systemförvaltningsområdet har idag.

5.1.2 Strategi för intervjuerna

Vid examensarbetets början var det inte helt säkert huruvida det skulle användas
intervjuer och om det användes, vilken vikt i examensarbetet de skulle ha. Detta var,
enligt mig naturligt, då jag vid undersökningens början inte visste i vilken utsträckning
det fanns litteratur inom problemområdet.

De individer som har intervjuats under detta examensarbete är personer som jag har
fått tips om via min handledare. De individer som jag ansåg vara av intresse att
intervjua var personer som har erfarenheter av både systemutveckling och
systemförvaltning. Detta då de har förståelse för hela utvecklingsprocessen, och
samtidigt kan se förvaltningsaspekterna.

Syftet med intervjuerna var att det skulle ske en fördjupning inom de områden där
litteraturen var otillräcklig, nämligen områdena huruvida det är möjligt att utveckla mer
förvaltningsvänliga system, vad som är problem inom förvaltningen och vad som kan



Genomförande

22

göras åt det. Jag ville även verifiera om det som jag hade läst om systemförvaltning
stämde i verkligheten.

Några dagar innan intervjuerna skulle genomföras var det överenskommit att
respondenterna skulle få frågorna skickade till sig via e-post. Detta för att de skulle ha
möjlighet att läsa igenom frågorna i lugn och förbereda svaren innan intervjutillfället.

5.2 Omprioriteringar

De omprioriteringar av stor betydelse för examensarbetet kommer att redovisas i detta
avsnitt.

5.2.1 Omprioriteringar för litteraturstudien

Det gjordes några viktiga omprioriteringar för litteraturstudien då det visade sig att det
var svårt att hitta litteratur med vars hjälp jag kunde belysa och eventuellt besvara
examensarbetets problemställningar.

Från att ha utgått från att genomföra enbart en litteraturundersökning och endast
använda intervjuer som stöd och verifiering av insamlat material kom undersökningen
att så gott som enbart att vila på intervju undersökningen. Detta då det inte gick att
hitta tillräckligt med litteratur som behandlade examensarbetets problemområde.

Litteraturen kom i stället att användas till examensarbetets bakgrund och vid skapandet
av frågor. Dock kunde litteraturen användas vid ett fåtal frågor, men jag hade trott att
den litteratur som fanns inom området skulle vara mer informativ för den
problemställning som mitt examensarbete hanterade.

Då det inte gick att finna litteratur som tog upp hur det skulle vara möjligt att erhålla
mer förvaltningsvänliga system ledda detta till att jag kom att koncentrera mig på att
finna vilka svagheter som det finns inom förvaltningen och orsaken till dessa.

Jag har även vinklat mitt arbete något annorlunda än vad som var tidigare tänkt. Det
har nu kommit att ligga lite mer åt ”vad kan man förbättra i utvecklingsprocessen?”
och detta omfattar även arbetssättet som utvecklingen genomförs med hjälp av.

5.2.2 Omprioriteringar för intervjuerna

Det var från början tänkt att intervjuerna endast skulle fungera som stöd och verifiering
för den information som jag erhållit vid litteraturstudien. Då det inte gick att få fram
tillräckligt med information med hjälp av litteraturen kom undersökningen istället
nästan uteslutande att bygga på intervjuer.

När tre personer hade intervjuats framkom det att det även hade varit intressant att
intervjua en person som endast arbetar med systemutveckling och en som endast
arbetar med systemförvaltning. Detta då jag misstänkte att dessa personer besatt andra
erfarenheter och värderingar, de tre som jag har intervjuat hade erfarenhet av både
systemutveckling och systemförvaltning. Det skulle då vara intressant att se om det
fanns några större skillnader när det endast arbetas med en aspekt.

Jag fick då tips från min handledare om en individ som är projektledare och arbetar
med systemutveckling. Emellertid hade denne individ erfarenheter av systemförvaltning
och var ingen renodlad systemutvecklare. Då det var ont om tid nöjde jag mig med
dessa fyra intervjuer som genomförts för att analysera och belysa examensarbetets
problemställning.
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5.3 Information som erhållits

Jag kommer i detta avsnitt att redovisa för den information som jag har erhållit vid
undersökningen av detta examensarbete.

Det är denna information som analyseras och slutsatser kommer att baseras på.
Slutsatserna på problemställningarna kommer i kapitel 7.

5.3.1 Upplägg av redovisning

Jag har valt att redovisa den informationen som erhållits från intervjuer och litteratur
under den intervjufråga som den berör. Jag kommer inte att redovisa ordagrant vad
respondenterna svarade, utan gör en sammanställning av svaren. Det finns vissa frågor
som inte alla respondenterna har svarat på. Den respondent som inte har svarat på den
specifika frågan kommer att uteslutas från redovisningen av denna fråga. Detta gäller
även för litteraturen. Efter att jag har gått igenom svaren för respektive fråga kommer
en analys att göras av de för frågan erhållna svaren.

5.3.2 Intervjuade personer

Jag har valt att i mitt examensarbete inte använda de intervjuade personernas namn.
Vidare har jag även beslutat mig för att inte skriva ut företagsnamnen.

I detta avsnitt kommer det att ske en kort presentation av de fyra intervjupersonerna
samt även de olika företagen.

Företag 1 är ett produktionsföretag med en separat dataavdelning.

Företag 2 är ett konsultföretag som marknadsför kompletta lösningar inom hela IT-
området.

Person 1 är verksam på företag 1 och har arbetat där i ungefär 11 år.
Arbetsuppgifterna är systemutveckling och systemförvaltning. På företag 1 i Skövde
har de i de flesta fallen hand om de system som de själva har utvecklat och de har även
hand om landstingets systemförvaltning.

Person 2 är verksam på företag 2 och har varit i branschen i cirka 11 år.
Arbetsuppgifterna är systemutveckling och systemförvaltning av ekonomisystem. På
företag 2 har de ett cirkulerande schema där alla får förvalta en viss tidsperiod och har
även under denna period jour. Detta innebär att de får ha hand om en “jourtelefon” dit
kunderna får ringa när det uppstår problem med deras system.

Person 3 har arbetat som systemutvecklare och systemförvaltare från år 1985 till 1995
och är nu verksam på företag 2 med verksamhetsutveckling. Även denna person har en
vana av företag 2’s roterande schema där de anställda turas om att sköta den akuta
förvaltningen.

Person 4 är verksam som projektledare på företag 2 och håller just nu på med ett
projekt som skall ta fram ett nyutvecklat kundorderhanteringssystem för företag 2.
Personen har arbetat som projektledare i 5-6 år. Innan starten som projektledare har
personen arbetat med systemutveckling och systemförvaltning sedan 80-talet.



Genomförande

24

5.3.3 Redovisning och analys av litteraturstudier och intervjuer

Det kommer här att redovisas den information som erhållits för respektive
intervjufråga. Det kommer även att göras en analys för varje fråga.

5.3.3.1 Vad är systemutveckling?

Litteratur:

Enligt Andersen (1991) är systemutveckling arbetet med att utveckla
informationssystem.

Person 1:

Det är att utveckla nya system och vidareutveckla gamla system.

Person 2:

Det är att gå från idé (någon vill ha något), förstudie och projektering tills man har ett
färdigt system installerat.

Person 3:

Det är att man följer verksamhetensmodellen (IS-guide, som är företag 1 modell för
systemutveckling) och tills dess att ett överlämnande av systemet till
förvaltningsorganisationen sker. Det sker ett beslut om systemförvaltning och då
startar systemförvaltningen.

Person 4:

Det är allt från tidig utveckling till systemförvaltning med vidareutveckling.

Analys:

Det är intressant att notera att litteraturens definition av systemutveckling och de olika
personerna i verksamheterna har en likartad.

Det som skiljer sig åt är att vissa klart har med vidareutveckling som en del av
systemutvecklingen. Jag kan emellertid inte utesluta att de övriga intervjuade utesluter
vidareutveckling i systemutveckling. Det framkom inte vid intervjuerna huruvida
vidareutveckling är systemutveckling eller inte.

Jag tror att de intervjuades syn och definition på systemutveckling färgas av den metod
som används i verksamheten.

5.3.3.2 Vad är systemförvaltning?

Litteratur:

Enligt Andersen (1991) innebär förvaltning uppföljning av systemdriften med löpande
korrigering, bedömning och större underhåll. Förvaltningsansvariga måste även avgöra
om informationssystemet motsvarar användarnas krav. Mindre förbättringar sker
genom kontakt mellan en programmerare och användarna. Större förbättringar kräver
en större apparat. Rör det sig om verkligt stora förändringar skall man gå tillbaka till
problemområdet och på nytt gå igenom utvecklingsstegen.

Bergvall (1995) tar upp en definition av systemförvaltning som referensgruppen för
systemförvaltning vid ett projekt för Riksdataförbundet antog 1992. Den innebär att
systemförvaltning är alla de aktiviteter som görs för att administrera och hantera ett
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system i drift. Detta så att systemet under hela dess livstid effektivt hjälper till att
uppfylla verksamhetens mål.

Brandt (1992) tar upp en definition som Statskontoret gjorde 1990. Där är
systemförvaltning en sammanfattande benämning på de åtgärder som krävs för att
administrera och hantera system i drift - och som inte täcks av begreppet drift. Drift
avser behandling av data. Förvaltning avser behandling av systemet. Systemförvaltning
innebär att man löpande följer systemets “beteende” avseende viktiga egenskaper som
till exempel systemanvändning, svarar för systembesiktning/systemdiagnos,
systemsäkerhet, handböcker och metoder, ändringshantering, bevakning av kompetens,
samordning, ansvarsfördelning, dokumentation och avtal av olika slag.

Brandt (1992) tar även upp en definition som kommer från Programator där
systemförvaltning är alla insatser som behövs för att ett ADB-system stadigvarande
skall fungera effektivt för sin verksamhet.

Person 1:

Ett systemet blir aldrig klart, utan man vidareutvecklar det man har och försöker att
hålla systemet vid liv.

Person 2:

Systemutveckling är underhåll, som antingen kan vara planerad eller akut. Det är även
vidareutveckling. Denna vidareutveckling kan antingen vara på uppdrag av en kund
eller på grund av att verksamheten förändras och en förändring av systemet måste ske.

Person 3:

Vid intervjun fick jag inget svar på denna fråga.

Person 4:

Systemförvaltning startar när ett projekt är avslutat och har överlämnats till
förvaltningsorganisationen. Systemförvaltning enligt Person 4 är vidareutveckling och
ändringar i systemet.

Analys:

Bilden av systemförvaltning tror jag färgas av hur den verksamhet man arbetar i
bedriver sin förvaltning, vilka användare systemet har och även vad för sorts system
det är man förvaltar. Detta då olika verksamheter använder olika modeller och har olik
verksamhetsorganisation. Verksamheten kan exempelvis vara en konsultbyrå eller ett
tillverkningsföretag. Det påverkar om användarna har en djup datorkunskap eller om
de endast använder datorerna oregelbundet, då det borde uppstå olika typer av krav
och även en annan typ av kommunikation mellan förvaltare och användare. Även
systemtypen borde enligt min uppfattning färga förvaltningen. Det olika
förvaltningsverksamheterna borde prioritera olika beroende på om organisationen
förvaltar ett informations-, ekonomi- eller ett tekniksystem.

Det är intressant att notera att litteraturen och de intervjuade skiljer på
vidareutveckling och underhåll av ett system. Både vidareutvecklingen och underhållet
kan ha olika karaktär. Det förvaltningsåtgärder som finns är enligt Odelhög (1987)
korrigering, förbättring, anpassning och sanering. Vidareutvecklingsbehov kan
uppkomma på grund av att det har skett en förändring i verksamheten och systemet



Genomförande

26

måste då också förändras. Det kan även vara så att det kommer önskemål från kunden
om att en vidareutveckling skall ske.

Det är även intressant att notera att de ser vidareutveckling som en blandning av
förvaltning och utveckling och att det är svårt att lägga vidareutveckling enbart i
systemförvaltning eller i systemutveckling.

5.3.3.3 Vad karaktäriserar ett förvaltningsvänligt system?

Litteratur:

Enligt Nordling (1985) är ett förvaltningsvänligt system är ett flexibelt och
modulariserat system. Detta innebär att systemen skall kunna fungera i en förändlig
miljö och betjäna en förändlig verksamhet.

Vidare säger Nordling (1985) att ett förvaltningsvänligt system är utvecklat enligt
någon strukturerad arbetsmetod eller att de som utvecklar systemen har utnyttjat
någon form av systemutvecklingshjälpmedel (Nordling tar här upp 4:e generationens
språk som ett exempel).

Person 1:

Ett förvaltningsvänligt system är ett system som har få buggar, det vill säga få fel i
programmet/systemet. Systemet skall även ha en beskrivning över rutinerna samt att
dokumentationen är lättläst.

Person 2:

I ett förvaltningsvänligt system så skall det gå att genomföra en förändring utan att det
skall vara krångligt. Det skall finnas dokumenterat hur systemet fungerar och systemet
skall vara smart programmerat.

Person 3:

Det skall helst vara underhållsfritt. Lätt att nyutveckla och lätt att ändra i när det är
utvecklat. Det skall även vara personoberoende. Det är viktigt att systemet är
lättillgängligt. Det är även viktigt att det finns en spårbarhet i systemet. Dels vem som
genomför en viss förändring och dels att det går att se vem som lägger till viss
information.

Person 4:

Ett förvaltningsvänligt system är ett väldokumenterat system där man kan se hur
systemet är sammansatt och hur systemet är uppbyggt. Systemet skall vara
förvaltningsvänligt, det vill säga att det skall gå att förändra på ett vettigt sätt och
kostnaden för förändringar skall vara låg. De som förvaltar systemen skall ha en
utbildning i systemet så att de har en god kunskap om systemet. Detta gör att det blir
lättare att förvalta.

Analys:

Här verkade det som om arbetsplatsen för den intervjuade individen spelade mindre
roll. Vad jag emellertid tror påverkar är vilken erfarenhet individen har av förvaltning.

Generellt ansågs dokumentationen viktig. Om ett system har en komplett
dokumentation så underlättar det förvaltningen av systemet. Denna dokumentation
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skall även innehålla en beskrivning av rutinerna och det skall finnas spårbarhet i
dokumentationen.

Det verkar som de flesta av de intervjuade tycker att ett förvaltningsvänligt system
skall vara lätt att genomföra förändringar på. Detta enligt min egna åsikt är att de
intervjuade vill ha ett flexibelt system. Jag har fått uppfattningen att om ett system är så
strukturerat att det är lätt att genomföra ändringar i det så är det även väldigt
förvaltningsvänligt och flexibelt.

Det har även framkommit att ett förvaltningsvänligt system helst skall vara buggfritt,
fritt från fel, och att det skall gå att förvalta systemet till en låg kostnad.

5.3.3.4 Kan man direkt se varför vissa fel uppkommer?

Litteratur:

Har inte funnit litteratur som besvarar denna fråga.

Person 1:

Det är ej speciellt ofta som det går att se att visst fel har uppkommit på grund av att
man gjorde fel i utvecklingen eller förvaltningsarbetet.

Person 2:

Det är sällan som det går. Möjligtvis vid fel av typen som ”fält är för små”.

Person 3:

Det var mer möjligt förr. Nu sker mer förstudier och projekteringar. Detta gör att
systemet blir bättre och att det inte går att direkt se varför vissa fel uppkommer.

Person 4:

Det går att se varför vissa fel uppkommer då problemen loggas.

Analys:

Denna fråga fick väldigt olika svar. Jag tror att det lite beror på verksamheten hur och
vilken metod ett system har utvecklats med hur mycket det går att se vart fel har
genomförts. Jag tror även att det beror på systemutvecklaren och systemförvaltarens
egna erfarenheter hur mycket de kan se varför vissa fel uppkommer.

Jag tror att det var möjligt mer möjligt förr då systemen inte utvecklades efter någon
strukturerad metod. Jag tror även att ju större ett system är, desto svårare blir det att
spåra varför vissa fel uppkommer. Detta då det finns mer kopplingar i systemet och det
leder till att det blir svårt att ha en komplett bild över hur systemet fungerar.

5.3.3.5 Finns det något som man skulle kunna förbättra i utvecklingsprocessen
för att erhålla mer förvaltningsvänliga system?

Litteratur:

Att de system som utvecklas skall vara mer flexibla och modulariserade då detta gör
att det blir lättare att förvalta (Nordling, 1985). Det framkommer emellertid inte hur
detta skall gå till i litteraturen.
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Person 1:

Det skulle underlätta om de som utvecklar systemen har god erfarenhet. Detta gör att
systemen blir bättre. Det är även viktigt att det finns en referensgrupp som innehar
nödvändig kunskap om problemområdet. Det gör att det inte lika lätt blir fel på grund
av kunskapsbrist i problemdomänen.

Det skulle bli bättre om man fick mer tid för utvecklingen, men samtidigt skulle det
även bli bättre om man kunnat spara tid med tidssnåla metoder. Detta skulle göra att
det fanns mer tid till att genomföra dokumentationen på ett bättre sätt.

Person 2:

Att det sker en god dokumentation över systemutvecklingen. Det är viktigt att man
skriver ner det som man gör för att underlätta för förvaltarna.

Det skall vara enkla lösningar på problem och genomföranden. Det skall med andra
ord inte genomföras några personliga fixa lösningar som senare kan bli svårare att
förstå. Det underlättar även om det finns standardiserade lösningar. Detta skapar en
viss rutin och utveckare och förvaltare kan lättare sätta sig in i saker och ting.

Person 3:

Ofta i stora system finns det många små delsystem och många tekniska kopplingar
mellan dessa delsystem. Det är viktigt att dessa kopplingar blir belysta dels i själva
systemet dels i dokumentationen då det underlättar systemförvaltningen.

Det är även viktigt att förvaltarna har en utbildning och kunskap om systemet de
förvaltar. Det gör att systemförvaltningen effektiviseras och förvaltningen blir lättare
att genomföra.

Person 4:

Det som man skulle kunna förändra i utvecklingsprocessen är att de som skall förvalta
systemet skall vara med i utvecklingsfasen och därmed utvecklas och utbildas.

Bättre dokumentation gör att förvaltare lättare kan förstå systemet.

Kunden skall vara medveten om att systemförvaltningen kostar. Ofta är det så att det
läggs upp en tidsram och en kostnadsram för ett projekt och denna sträcker sig bara
över utvecklingen av ett system. Detta gör att det kan vara svårt att få gehör på de
kostnader som uppkommer under förvaltningen. Det skulle underlätta om kunder var
medvetna och accepterade att systemförvaltning kostar pengar. Det är då lättare att
erhålla förståelse för de kostnader som uppstår vid förvaltningen.

Analys:

Samtliga av de intervjuade som arbetar på företag 1 ansåg att dokumentation som
viktig. Kan det bero på att de på företag 1 använder AU-modellen och att denna
modell ställer relativt höga krav på dokumenteringen?

Utbildning och erfarenhet nämndes av tre av de intervjuade på något sätt. Det verkar
för mig som om detta är relativt verksamhetsoberoende. Kan det stämma? Jag tror att
ju mer erfarenhet man har, desto mer ser man behovet av erfarenhet vid utveckling och
förvaltning.
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5.3.3.6 Finns det några krav som kan tas med kravspecifikationen?

Litteratur:

Har inte funnit litteratur som besvarar denna fråga.

Person 1:

Ett krav är att det finns god kunskap om den teknik som används vid utvecklingen av
systemet. Detta gör att många onödiga fel kan undvikas.

Det är även viktigt att utvecklingen av systemet dokumenteras på ett bra sätt så att det
är lätt att använda i framtida förvaltning av systemet.

Person 2:

Vid intervjun fick jag inget svar på denna fråga.

Person 3:

Vid intervjun fick jag inget svar på denna fråga.

Person 4:

Generella kravtyper som skulle kunna tas med i kravspecifikationen skulle kunna vara
att följa standarder. På företag 1 har de en modell som heter AU-modellen och
samtliga projekt som görs där följer denna modell och kan då snabbare förstå systemet
när de förvaltar och det är lättare att utveckla enhetliga system.

Analys:

Det var svårt att få några direkta svar på denna fråga, av Person 2 och 3 fick jag inget
svar på denna fråga. Någon direkt orsak är emellertid svårt för mig att komma på.

De som svarade arbetar i olika verksamheter och jag tror att det har påverkat hur de
har svarat.

Vad som dock har framkommit är att dokumentationen är viktig. Det skulle även vara
bra om utvecklingen följde någon standard.

5.3.3.7 Finns förvaltningstänkandet med tillräckligt i utvecklingen?

Litteratur:

Har inte funnit litteratur som besvarar denna fråga.

Person 1:

Inte så mycket som det borde. Det borde tänkas mer på systemförvaltningen. Ofta är
det en sak som har med erfarenhet att göra. För en systemutvecklare som har mycket
erfarenhet, framför allt om denne även har arbetat med systemförvaltning, påverkar
detta tänkandet på ett positivt sätt vid utvecklingen av systemet. Detta sker till stor del
omedvetet.

Person 2:

Systemförvaltningstänkandet finns nog med tillräckligt i utvecklingen av system. På
företag 2 har de även ett roterande schema och alla får vara med och förvalta. Detta
gör att man vet att man själv drabbas om de system man utvecklar är bristfälliga. Ju
mer erfarenhet man har desto lättare är det att tänka på förvaltningsaspekten.
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Person 3:

Idag finns systemförvaltningstänkandet mycket med. Detta då man följer metoderna
och i dessa metoder finns ofta ett förvaltningstänkande med.

Person 4:

Systemförvaltningstänkandet finns med i systemutvecklingen då man på företag 1 har
med folk som skall förvalta det framtida systemet i utvecklingsprocessen. Dessa
individer kommer med i utvecklingen under genomförandefasen i AU-modellen.

Analys:

Svaren här beror till stor del på vilken verksamhet de arbetar i och i vilken typ av
verksamhet. Tre av de intervjuade tycker att systemförvaltningstänkandet finns med
tillräckligt i systemutvecklingen, medan en av de intervjuade tycker att det borde finnas
med mer.

Person 1 arbetar i ett konsultföretag och jag vet inte huruvida de framtida
systemförvaltarna kommer in i utvecklingsprocessen. Det är emellertid intressant att
notera att just den som arbetar på konsultföretag tycker att
systemförvaltningstänkandet borde finnas med mer i utvecklingen av system.

Samtliga på företag 1 trodde eller tycke att systemförvaltningstänkandet fanns med
tillräckligt i systemutvecklingen. Beror detta på att de arbetar i samma verksamhet?
Det skall vidare påpekas att de arbetar med samma modell, nämligen AU-modellen,
eller dess sammanfattning IS-guide.

5.3.3.8 Vad är mest betungande i systemförvaltningen?

Litteratur:

Har inte funnit litteratur som besvarar denna fråga.

Person 1:

Det mest betungande är att göra kunden lycklig. Kunder har generellt väldigt höga
krav och det är viktigt att de skall bli nöjda. Ofta har de inte så god kunskap om
systemet och det kan därmed vara svårt att motivera lösningsalternativ på ett sådant
sätt att kunden ser varför det är fördelaktigt att genomföra ett visst lösningsalternativ.

Det är även betungande att det i vissa fall krävs akut systemförvaltning där man är
tvungen att släppa allt annat och rycka ut och förvalta ett visst system.

Person 2:

Det är betungande att det är mycket stress vid förvaltningen. Det är mycket som
snabbt skall bli klart.

Person 3:

Det finns en mycket blandad teknik och miljö och det är svårt att ha kunskap om allt.
Det är även betungande att man inte kan hinna med överallt. Det är ofta som många
saker skall genomföras samtidigt.

Person 4:

Det mest betungande inom systemförvaltningen är kunskapsbristen. Ofta sätts folk på
att förvalta som inte kan systemet. Detta leder till att systemförvaltaren måste lita på



Genomförande

31

dokumentationen. Det kan vara en nackdel då dokumentationen ofta är tung och
svårförstådd. Det kan även i vissa fall vara så att dokumentationen inte är korrekt.

Det är även en stor kostnad för verksamheten att lära upp ny personal.

Analys:

Det verkar som om de största bitarna är att det finns en kunskapsbrist både hos kunden
och hos utvecklarna och förvaltarna. Det är viktigt att både användare och förvaltare
har kunskap. Detta då det är lättare att skapa bra kommunikation mellan användare
och förvaltare om användaren förstår systemet och vet hur systemet skall användas.
Det är även lättare för förvaltarna att skapa acceptans för sina lösningar om de kan
motivera förändringsåtgärder och varför vissa åtgärder är mindre bra. Om förvaltarna
dessutom har en god kunskap om förvaltning och om systemet är det lättare för dem
att förvalta då de har en bättre förståelse för hur vissa åtgärder skall genomföras.

Ytterligare en sak som framkommit som mycket betungande är den stora stress som
finns vid framförallt akut förvaltning, då något system har slutat att fungera. Detta
innebär att förvaltaren får släppa allt annat för att akut förvalta det system som har
“gått ner”.

5.3.3.9 Är systemförvaltning en stimulerande uppgift?

Litteratur:

Har inte funnit litteratur som besvarar denna fråga.

Person 1:

Felsökning är bra för att man lär sig mycket på det och man måste se systemet ur ett
vidare perspektiv. Detta gör att man lär sig mycket om systemet, systemförvaltning
och även om systemutveckling genom att förvalta. Om man inte förvaltar på ett
korrekt sätt och gör felaktiga förändringar så kan det få oanade konsekvenser. Det är
därför mycket viktigt att man sätter sig in i hur systemet fungerar och hur det tekniskt
är uppbyggt för att undvika att det blir negativa konsekvenser av genomfört
förvaltningsarbete. Detta gör att systemförvaltning blir en stimulerande uppgift.

Person 2:

Vidareutveckling är stimulerande. Vid akut förvaltning är det mycket stress. Det finns
nog vissa som tycker att detta arbete är mycket stimulerande.

Person 3:

Det är kul med vidareutveckling. Den akuta förvaltningen är inte lika stimulerande.

Person 4:

Vid intervjun fick jag inget svar på denna fråga.

Analys:

Generellt så verkar de som om de intervjuade tycker att systemförvaltning är kul. Det
som uppfattas som negativt vid förvaltningsarbete är all stress som finns vid akut
förvaltning.

Vidareutveckling och de förvaltningsåtgärder som genomförs utan stor stress
uppfattade annars samtliga intervjuade som kul oavsett vilken verksamhet de arbetar i.
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Det kan kanske ha något att göra med att samtliga arbetade med både
systemförvaltning och systemutveckling.

5.3.3.10 Vad är det för problem som systemförvaltning främst idag har?

Litteratur:

Enligt Leffner (1985) sker utvecklingen av system under stor tidspress och med snåla
kostnadsramar. Detta gör att dokumentation bortprioriteras och att testförfarandet
minskas.

Leffner (1985) säger även att det finns fem kritiska faktorer på individnivå för att få en
fungerande systemförvaltning. De fem faktorerna är kommunikation, kompetens,
kontinuitet, karriärsvägar och kortsiktighet.

Enligt Nordling (1985) finns det idag många gamla system. Dessa system är ofta svåra
att förvalta då de ofta saknar dokumentation och inte är utvecklad efter någon
strukturerad metod.

Vidare säger Nordling (1985) att systemförvaltning för ett system i drift skapar stora
kostnader. När kostnaderna för systemförvaltning blir så höga som de är i många
verksamheter idag blir det svårt att motivera kostnaderna för de olika intressenterna.

Person 1:

Ofta vet inte användaren hur de skall använda systemet. Detta gör att systemet används
på felaktigt sätt och vissa krav på förbättringar är onödiga.

Person 2:

Det finns många gamla system ute i verksamheter. Dessa system är utvecklade i miljöer
som det finns väldigt begränsad kunskap om. Detta gör att förvaltningen försvåras
avsevärt.

Person 3:

Det finns ett stort personberoende idag. För att förvalta ett viss system så krävs en viss
person. Detta utgör ett problem för förvaltningsorganisationen.

Person 4:

Det största problemet med systemförvaltning idag är kunskapsbristen. De som skall
förvalta systemen har inte önskvärd kunskap om hur systemen fungerar. Detta gör att
förvaltningen tar lägre tid då förvaltarna först måste förstå sig på systemet för att
kunna förvalta på ett korrekt sätt.

Vid förvaltningen krävs en ständig uppdatering av dokumentationen och det kan vara
så att denna uppdatering inte sker. Detta kan bero på att tidsbrist och attityder hos
förvaltarna. Är inte dokumentationen korrekt kan man lika gärna vara utan den.

Analys:

Det var mycket varierande svar på denna fråga. Det verkade inte som om svaren
påverkades av var de intervjuade arbetade. Vad jag dock tror påverkar svaren är den
erfarenhet som de intervjuade har.

Det är emellertid intressant att se att de intervjuade tar upp saker som litteraturen
nämner. Det som överensstämmer är att arbetet med systemutveckling sker med stor
tidspress och att det är svårt att hinna med allt. Det sägs även att det finns många
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gamla system som är svårare att förvalta. Ytterligare tas förvaltningens stora kostnad
upp.

5.3.3.11 Är det möjligt att utveckla mer förvaltningsvänliga system?

Litteratur:

Har inte funnit litteratur som besvarar denna fråga.

Person 1:

Vid intervjun fick jag inget svar på denna fråga.

Person 2:

Tror att det är möjligt, om man tänker på att man strävar efter ett förvaltningsvänligt
system. Det är även viktigt att man dokumenterar vad man gör samt att man genomför
enkla lösningar.

Person 3:

Vid intervjun fick jag inget svar på denna fråga.

Person 4:

Vid intervjun fick jag inget svar på denna fråga.

Analys:

På det har området var det väldigt ont om svar. Vad det beror på är svårt att säga.

5.3.3.12 Vad är de alternativa sätten att få förvaltningsvänliga system?

Litteratur:

Har inte funnit litteratur som besvarar denna fråga.

Person 1:

Att utvecklarna sätter sig bättre in i verksamheten och på så sätt erhåller en bättre
kunskap om vad systemet skall göra.

Att det sker en utbildning av användarna. Detta gör att de får en bättre kunskap om
systemet och på så sätt kan bättre använda systemet.

Att de som utvecklar systemen har en god kunskap om systemutveckling.

Att de system som utvecklas är lättanvänliga enligt användarens mått mätt. Det skall
inte utgås från någon viss standard utan utgångspunkten skall i stället vara de framtida
användarnas erfarenhet.

Person 2:

Att man utvecklar standardsystem. Att utvecklingen sker efter en viss mall och efter
någon hos verksamheten vedertagen standard. Det vill säga att samtliga utvecklingssätt
genomförs med samma modell och dokumenteras på samma sätt.



Genomförande

34

Person 3:

Att verksamheten har klart definierade roller. Vem äger systemet, detta är på företag 1
oftast en chef. Vem är ansvarig, detta är ofta en från den löpande verksamheten samt
en systemförvaltare, oftast företag 1.

Det är viktigt att alla som berörs av förvaltningsåtgärder får reda på dessa förändringar
och även får utbildning i dessa.

Person 4:

Man kan komma tillrätta med problemen genom att ha en bra dokumentation. Det är
emellertid så att dokumentationen ligger sist i projekt och det är då pengar och tid
börjar att ta slut och det blir dokumentationen som det slarvas med. Detta skulle kunna
underlättas genom att man sköter dokumentationen parallellt med utvecklingsarbetet.

Analys:

Det enda gemensamma är att två som arbetar i olika verksamheter tycker att utbildning
av användarna är mycket viktig.

Det var annars mycket varierande svar på denna fråga. Jag tror att dessa svar är
mycket personliga och beror även på erfarenheter.

Det är även intressant att notera att åter igen kommer dokumentationen upp. Det
verkar som om den generellt har stor betydelse för utvecklingen och förvaltningen av
system.

5.3.3.13 Kritiska personalfaktorer

Litteratur:

Enligt Leffner (1985) fanns det fem kritiska faktorer på individnivå för att få en
fungerande systemförvaltning. Dessa fem faktorer är kommunikation, kompetens,
kontinuitet, karriärsvägar och kortsiktighet.

Vid Riksdataförbundets projekt så kunde de notera tre olika typer av principlösningar
som verksamheter har tillämpat för att komma tillrätta med dessa
systemförvaltningsproblem.

Följande tre stycken är resonemang från Leffner (1985) och tar upp olika
lösningsprinciper för att komma tillrätta med de fem kritiska faktorerna:

Den ena principen går ut på att man gör systemförvaltningsarbetet till ett halvtidsarbete
och resterande tid ägnas åt systemutvecklingsarbete. I dessa fall försöker man blanda
upp “det tråkiga systemförvaltningsarbetet med det roliga systemutvecklingsarbetet”.
En sådan lösning passar bra då systemförvalningsarbetet är organiserat efter
tillämpningsområde.

Den andra principen går ut på att göra systemförvaltningsarbetet till ett special yrke
med egna normer, regler och verktyg. Man ser inte att systemförvaltningsarbetet
behöver vara tråkigt utan det handlar snarare om att uppgradera det genom att
exempelvis förbättra de fem kritiska faktorerna. Denna lösning ligger nära en
organisatorisk lösning med en separat systemförvaltningsorganisation.

Den tredje principen används då systemförvaltningen betraktas som ett så svårlöst
område att man bryter ut den från den interna ADB-verksamheten och låter en
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servicebyrå ta hand om den. I ovanstående fall löser man kanske inte bara
personalproblemen som är förknippade med systemförvaltning, utan man frigör även
ledningskapacitet i organisationen. Genom att lägga ut systemförvaltningen på en
servicebyrå slipper ledningen att arbeta med dessa problem.

Vidare säger Leffner (1985) att man kan hindra en sjunkande motivation genom att ta
hänsyn till fem faktorer för bra arbete:

• Variation - tilldela en variation av uppgifter, där underhållet av systemet kräver
yrkeskompetens.

• Identifikation - visa hur modulerna som förvaltas relateras till hela systemet och hur
systemet förhåller sig till företagets systemstruktur. Identifikationen med uppgiften
ökar om man klarar av att fullgöra en hel uppgift - från användarkontakt till
kodning.

• Betydelse - ge möjlighet för underhållspersonal att arbeta i direktkontakt med
användare, så att betydelsen av deras arbete skall bli uppmärksammad.

• Självständighet - gemensamt sätta mål med förvaltningspersonal, vilket tillåter dem
att fullgöra arbetet utan sträng övervakning.

• Återföring av arbetsresultat - skapa system som möjliggör för anställda att följa upp
framsteg.

Att utforma själva arbetsuppgiften på ett lämpligt sätt kan, enligt Leffner (1985), vara
ett medel att lösa personalproblemen i systemförvaltningen. Ett sätt att göra detta är
att införa arbetsrotation, men det är troligen i själva systemförvaltningsarbetets
dynamik som det kan spåras lösningar.

Person 1:

Vid intervjun fick jag inget svar på denna fråga.

Person 2:

Vid intervjun fick jag inget svar på denna fråga.

Person 3:

Vid intervjun fick jag inget svar på denna fråga.

Person 4:

Vid intervjun fick jag inget svar på denna fråga.

Analys:

Denna undersökning genomfördes endast med hjälp av litteratur.

Min personliga åsikt är att för att få en fungerande systemförvaltning så måste
verksamheten ha en fungerande förvaltningsorganisation. Denna organisation skall
göra så att det finns klara roller och vad för ansvar som respektive roll har.

Jag tror även att det är viktigt att systemförvaltning får företagsledningens stöd. Detta
för att skapa karriärsmöjligheter och skapa en mer positiv attityd mot
systemförvaltning. Har verksamheten en positiv attityd mot systemförvaltning skapar
detta en mer motiverad och effektiv personal.
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Jag tror vidare att det är viktigt att förvaltningsarbetet utformas på ett sådant sätt att
de som förvaltar en verksamhets system har variernade uppgifter. Detta för att göra
arbetet mer stimuerande. Det är även viktigt att de som förvaltar kan förstå varför
arbetsuppgifterna är viktiga och att de känner att de arbete de genomför har betydelse.
Det är också viktigt att det sätts upp mål för vad de som förvaltar skall uppnå och att
dessa mål följs upp. Detta borde skapa en mer motiverad personal.

Det är intressant att notera att på företag 2 och företag 1 arbetar de med både
systemutveckling och systemförvaltning. Ingen arbetar uteslutande med
systemförvaltning eller anlitar en servicebyrå att sköta systemförvaltningen.

5.4 Värdering av information

Tillförlitligheten och vilket värde den information som erhållit vid undersökningen att
diskuteras.

5.4.1 Från litteraturstudie

Mycket av den litteratur som jag har använt mig av under litteraturstudien kommer
från böcker från åttiotalet. Detta gör att risken finns att det inte längre är så som det
skrivs i litteraturen utan att det har förändrats. Detta medförde att i bakhuvudet fanns
hela tiden tanken huruvida det som litteraturen tog upp faktiskt var korrekt.

Vad som var förvånande att finna var att så gott som all litteratur tar upp att det finns
en negativ attityd mot förvaltning. Litteraturen sade vidare att detta inte borde vara
fallet. Innan jag började läsa litteraturen var min attityd till förvaltning ganska neutral,
men efter att ha läst böckerna inom området så hade de fått mig till att tro att
systemförvaltning av de flesta uppfattades som tråkigt.

Den information som jag erhöll via litteraturstudien var generellt bra. Den var dock,
som sagts tidigare, mer inriktad på hur systemförvaltning skall bedrivas på redan
utvecklade system och tar inte upp hur man skall utveckla mer förvaltningsvänliga
system eller vad som gör att ett system är förvaltningsvänligt.

Sammanfattningsvis kan det sägas att litteraturen som lästes under litteraturstudien inte
direkt bidrog till att belysa examensarbetets problemställning utan fungerade mer som
en bakgrund för intervjuerna och utformningen av intervjufrågorna.

5.4.2 Från intervjuer

Den information som jag erhöll vid intervjuerna var inom de flesta områden informativ.
På frågor om förvaltningsproblem och åtgärder fick jag mycket informativa svar. På
frågorna som direkt rörde eventuella krav som det skulle kunna finnas för att utveckla
mer förvaltningsvänliga system var svaren emellertid inte lika utförliga.

Jag tror att det är så att det tänks inte mycket på vad som kan göras för att utveckla
mer förvaltningsvänliga system. Utvecklarna utgår istället omedvetet utifrån sina
erfarenheter som systemutvecklare och systemförvaltare och försöker att utveckla
“bra” system. Detta gäller speciellt då de personer som jag intervjuade även förvaltar
de system som de själva har utvecklat.

Att den information som jag erhöll var användbar tror jag till stor del beror på att jag
hade turen att få intervjua personer som har jobbat i branschen länge och hade
erfarenhet av både systemutveckling och systemförvaltning.
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De intervjuade kunde emellertid inte svara på samtliga frågor. Den fråga som är lite av
huvudproblemet för examensarbetet ”finns det några generella krav som man kan ta
fram under utvecklingsprocessen för att underlätta systemförvaltningen” mötte ungefär
samma reaktion. De intervjuade visse inte riktigt, men tyckte att det borde ju finnas
krav.

Det som var mest intressant var de åtgärder som kunde göras för att förbättra
systemutvecklingen och underlätta systemförvaltningen ofta hade med
utvecklingsarbetets genomförande att göra, exempelvis dokumentation. Den
information som jag erhöll vid intervjuerna var mer givande än den vid
litteraturstudien, då det påvisade hur det är ute i verkligheten samt att man fick den
förklarad på ett bättre sätt och själv kunde ställa frågor om det som inte var gripbart.

5.5 Erfarenheter

I detta kapitel kommer de erfarenheter som jag har erhållit vid arbetet med
examensarbetet att redovisas.

5.5.1 Från litteraturen

Det visade sig att det var en tidskrävande uppgift att leta fram relevant information.
Detta då det är svårt att veta huruvida den referenslitteratur jag söker är relevant för
undersökningen eller inte. Det tog även längre tid i början då jag ännu inte hade god
kunskap om referenssökning.

Det var även så att i vissa fall var den litteratur jag sökt inte tillgänglig då den kan vara
utlånad, eller enbart ”försvunnen” från bibliotek. Detta gjorde att en viss del av den
önskvärda litteraturen saknades för undersökningen.

Det framkom allteftersom arbetets gång att det krävs en strategi i litteraturstudien. Det
fungerar inte att bara beställa hem litteratur. Sannolikheten att litteraturen kan bidra till
undersökningen på något sätt skall vara hög. Detta då det annars skulle beställas hem
orimligt mycket litteratur.

Det är även viktigt vid genomläsningen av litteraturen att begränsa sig till de avsnitt
som är relevanta för examensarbetet, då det annars skulle ta för mycket tid att läsa
igenom allt från pärm till pärm. Detta var emellertid svårt i början av undersökningen
då det fanns en tendens till att försöka läsa all litteratur från början till slut.

5.5.2 Från intervjuerna

Intervjuer är bra då det ger en möjlighet att spinna vidare och få mer utvecklade svar.
Genom att e-posta ut frågorna innan så tror jag att jag fick mer genomtänkta svar än
vad som annars skulle varit fallet.

Vad som också erfors var att samtliga intervjuade bemötte mig trevligt. Detta var av en
positiv överraskning då jag tyvärr måste erkänna att jag innan intervjuerna var oroligt
för hur det skulle gå. Hos respondenten fanns det allmänt en attityd om att vilja hjälpa
till och att man inte störde dem.

När en intervjustudie genomförs är det otroligt viktig vilka individer som väljs ut. De
skall besitta den önskvärda kunskapen om problemområdet. Väljs fel individer ut kan
det erhållna materialet vara väldigt missvisande.
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Jag tror att det finns mycket information om problemet som jag inte lyckats få fram.
Detta kan det finnas flera orsaker till. Jag tror emellertid att jag hade erhållit mer och
bättre information om jag hade haft mer erfarenhet av intervjuer och systemförvaltning.
Detta då det hade varit lättare att konstruera frågor, veta vilka intervjupersoner som
var av intresse samt att bättre tillgodogöra sig den erhållna informationen.
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6. Resultat och slutsatser
Detta är en sammanfattning av den information som erhållits vid undersökningen av
examensarbetet relaterat till arbetets problemställningar.

De resultat och slutsatser som har erhållits vid detta examensarbete grundar sig på
mina personliga erfarenheter och det insamlade materialet. Det skall även nämnas att
detta material är insamlat från begränsat med källor och dessa källor har liknande
arbetserfarenheter och uppgifter och det går därför inte att dra generella slutsatser från
detta arbeta.

6.1 Vad är det för problem som systemförvaltningen främst har?

Det är svårt att göra kunden helt nöjd. Detta då det ofta hos användaren finns en
kunskapsbrist om systemet och det är därmed svårt att få gehör för lösningsalternativ
och motiveringar till dessa.

Det finns en stor stress vid förvaltning av system. Detta gör att arbetet med
förvaltandet blir tungt.

Det är en stor kostnad för verksamheten att lära upp ny personal.

Det är ont om tid under utvecklingen av ett system och på den begränsade tid som man
faktiskt har skall man hinna med att göra oerhört mycket. Detta gör att vissa bitar,
exempelvis dokumentationen, inte hinns med så mycket som vore önskvärt.

Det finns idag många gamla system ute i olika verksamheter. Dessa system är
utvecklade i miljöer och språk som det idag finns väldigt begränsad kunskap om.

Det finns ofta ett stort personberoende idag.

Förvaltarna har ofta inte tillräcklig kunskap om systemen. Detta gör att de måste utgå
ifrån dokumentationen. Ofta är dokumentationen bristfällig och svårbegriplig och detta
leder till att det tar längre tid att förvalta. Det gör även att det blir svårare att
uppdatera dokumentationen.

Slutsats:

De som framkommit vid samtliga intervjuer är att dokumentationen är i de flesta fall är
bristfällig och otillfredsställande.

Ett annat stort problem är att det idag finns en stor stress inom förvaltandningen. Den
övriga biten av förvaltningen som består av korrigeringar, förbättringar, anpassingar
och saneringar ses som stimulerande och det är stressbiten som i många fall gör att
systemförvaltandet tungt samt att det skapar en negativ attityd till systemförvaltningen.
Om stressen vid förvaltningen kunde minskas skulle det skapa en mer positiv attityd till
systemförvaltning.

Ofta finns det en stor kunskapsbrist inom systemförvaltningen. Denna kunskapsbrist
gör att förvaltningsarbetet försvåras. Om förvaltarna hade en bättre kunskap om
systemen som de förvaltar skulle förvaltningsarbetet effektiviseras och inte ses som lika
betungande.
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6.2 Hur skall man komma tillrätta med problemen?

För att besvara den problemställningen har jag delat upp den i delfrågor som skall
belysa frågeställningen.

6.2.1 Vilka typer av förvaltningsproblem kan underlättas i utvecklingsfasen?

Dokumentationen borde kunna förbättras i utvecklingsprocessen. Detta då
utvecklingen skall dokumenteras under hela processen. Det är viktigt att man redan
från början i ett projekt sätter en hög nivå på dokumentationen och får en bra
dokumenteringsrutin. Finns det en bra och väl använd rutin så blir det lättare att
automatiskt dokumentera väl.

Bättre systemkunskap genom att förvaltarna deltar i utvecklingen av systemet. Det vill
säga om det finns med förvaltare i utvecklingsprocessen så får man dels in ytterligare
mer förvaltningstänkande och förvaltarna erhåller en mer detaljerad och djupgående
kunskap om det framtida systemet. Detta gör att problemet med förvaltarnas bristande
systemkunskap minskas.

Om systemförvaltningen effektiviseras så mycket som möjligt skulle även stressen
minska på ett indirekt sätt. Genom att verksamheten har bra system som fortgående
underhåll så gör det att akuta problem mer sällan uppkommer och detta leder till att
stressen minskas.

Slutsats:

Det har framgått vid intervjuerna att det finns stora brister i dokumentationen. Detta
problem borde kunna angripas i utvecklingsfasen och förbättras så att utvecklingen blir
dokumenterat på ett tillfredsställande sätt.

Jag tycker även att det är viktigt att utvecklarna redan vid utformningen av
dokumenteringen tänker på att det skall vara enkelt att uppdatera dokumentationen när
systemet förändras.

Det har även framkommit vid intervjuerna att det är viktigt att förvaltarna kommer in i
utvecklingsprocessen och att stressen minskas. Om kvalitén på systemet höjs så skulle
mängden av akuta åtgärder som behövs minskas och stress inte lika ofta uppkomma.
Detta skulle göra så att systemförvaltning uppfattades som mer stimulerande då
förvaltarna skulle bli mer delaktiga och få mer tid till att syssla med förebyggande
åtgärder istället för akut underhåll.

6.2.2 Hur går det att underlätta förvaltningen i utvecklingsfasen?

Det är viktigt att det sker en dokumentering parallellt med det övriga arbetet och att
denna dokumentering är bra och väl genomförd. Att det skaffas en rutin kring detta
dokumenteringsarbete så att det faller sig naturligt för utvecklarna att dokumentera
parallellt, vilket skulle göra att all dokumentation inte genomförs i slutskedet av
utvecklingsprocessen då det ofta är ont om tid.

Det är även viktigt att det genomförs enkla lösningar och att dessa lösningar är smart
och standardiserat programmerade. Om detta görs blir förvaltningen lättare på så sätt
att det blir lättare att se vart man skall gå in och ändra och man kan snabbare gå in och
se hur denna ändring skall göras.
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Slutsats:

Den slutsats jag drar är att om dokumenteringen av systemet kan görs parallellt med
det övriga utvecklingsarbetet skulle detta leda till att dokumenteringen genomförs och
att den blir genomarbetad och korrekt.

Lösningarna som genomförs skall vara enkla och väldokumenterade. Det gör det även
lättare att förstå hur systemet är uppbyggt, vilket i sin tur underlättar förvaltningen av
systemet.

6.2.3 Finns det några generella krav på systemförvaltningen?

Som tidigare nämns är enkla lösningar något som man vill uppnå. Detta borde även
vara möjligt att ställa som ett krav i utvecklingen för att underlätta
systemförvaltningen.

Att förvaltarna skall erhålla en väl genomförd dokumentation borde även vara ett krav
som man skulle kunna ta fram i utvecklingen av systemet.

Slutsats:

Det krav som är möjliga att få fram är att det är önskvärt att det genomförs enkla
lösningar och att systemet är väldokumenterat.

6.2.4 Är det möjligt att utveckla mer förvaltningsvänliga system?

Vid intervjuerna framgick det att det borde vara fullt möjligt att utveckla mer
förvaltningsvänliga system. Emellertid visste ingen av de intervjuade hur detta skulle gå
till.

Även i litteraturen nämns det att man borde utveckla mer förvaltningsvänliga system.
Dessa system skulle vara modulariserade och flexibla. Något mer har jag tyvärr inte
hittat.

Slutsats:

Jag tror att det är så att man funderar inte mycket på vad som kan göras för att
utveckla mer förvaltningsvänliga system. Utvecklarna utgår istället omedvetet utifrån
sina erfarenheter som systemutvecklare och systemförvaltare och försöker att utveckla
“bra” system.

6.2.5 Finns det något annat sätt att få system som är lätta att förvalta?

Om de användare som skall använda systemet har en god utbildning om hur systemet
fungerar underlättas förvaltningen. Detta då användarna lättare kan kommunicera med
förvaltarna och att användarna bättre kan ta tillvara på systemets befintliga funktioner.

Om det innan man börjar utveckla systemet sker en bra och djupgående
verksamhetsanalys över den verksamhet som systemet skall underlätta kommer det att
underlätta förvaltningen. Detta då det system som skall utvecklas kommer att tjäna
verksamheten bättre då utvecklarna förstår verksamheten. Detta leder i sin tur till att
systemet inte kommer att behöva lika många förändringar.
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Slutsats:

Det är viktigt att samtliga intressenter har en god utbildning, det skulle främja hela
förvaltningsprocessen.

Vidare är det viktigt att förvaltare har tillgång till en god dokumentation. Det är även
viktigt att denna dokumentation är lätt att uppdatera efter genomförda förändringar.

6.2.6 Kritiska personalfaktorer

Det har i viss litteratur påvisats att det är viktigt att det tas hänsyn till de fem kritiska
faktorerna som finns på individnivå. Dessa är kommunikation, kompetens, kontinuitet,
karriärsvägar och kortsiktighet.

Det är intressant att notera att på företag 2 och företag 1 arbetar de med både
systemutveckling och systemförvaltning. Ingen arbetar uteslutande med
systemförvaltning eller anlitar en servicebyrå att sköta systemförvaltningen.

Slutsats:

För att få en fungerande systemförvaltning så måste verksamheten ha en fungerande
förvaltningsorganisation. Denna organisation skall göra så att det finns klara roller och
vad för ansvar som respektive roll har.

Det är viktigt att systemförvaltning får företagsledningens stöd. Detta för att skapa
karriärsmöjligheter och skapa en mer positiv attityd mot systemförvaltning. Har
verksamheten en positiv attityd mot systemförvaltning skapar detta en mer motiverad
och effektiv personal.

Det är även viktigt att förvaltningsarbetet utformas på ett sådant sätt att de som
förvaltar en verksamhets system har variernade uppgifter. Detta för att göra arbetet
mer stimuerande. Det är även viktigt att de som förvaltar kan förstå varför
arbetsuppgifterna är viktiga och att de känner att de arbete de genomför har betydelse.
Det är också viktigt att det sätts upp mål för vad de som förvaltar skall uppnå och att
dessa mål följs upp. Detta skapar en mer motiverad personal.
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7. Diskussion
Jag kommer i 7.1 att diskutera de slutsatser som dragits i kapitel 6 och i avsnitt 7.2
kommer det att ske en allmän diskussion.

7.1 Diskussion kring problemställningar och slutsatser

Kommer i detta avsnitt att diskutera de problemställningar som jag har undersökt och
de slutsatser som jag har dragit.

Vilka problem har förvaltningen idag främst?

Det känns som om det finns problem inom detta område som jag inte fått fram. Detta
då jag har intervjuat ett fåtal som har haft en mycket likartad bakgrund. Jag tror
emellertid att de problem med dokumentationen som framkommit i undersökningen
även finns i andra verksamheter än i företag 1 och företag 2.

Hur skall man komma tillrätta med problemen?

När jag började med arbetet var ett undermedvetet resultat för mig att få fram, inte
konkreta lösningsförlag, men mer angreppssätt än vad som har framkommit i denna
rapport. Jag tror att bristen på tid har gjort att det blev svårt att undersöka
problemställningarna till den grad som jag egentligen önskat.

Det hade vidare varit önskvärt att de resultat som jag erhöll vid intervjuerna på något
sätt blivit verifierade. Detta då resultaten som erhållits skulle vara mer pålitliga.

Vilka typer av problem kan underlättas i utvecklingsprocessen?

Det är denna problemställning och även nästa problemställning som vid början av
examensarbetet var huvudproblemställningen. Det kom emellertid att skifta till att
istället ligga på “Vilka problem finns inom förvaltningen idag?” då det var svårt att
erhålla information om detta område.

Jag tror att detta främst beror på tidsbrist, min ringa utveckling och
förvaltningserfarenhet samt vanan att genomföra intervjuundersökningar.

Det framkom emellertid att dokumentationen är viktig och att det är viktigt att
använda sig av enkla lösningar vid systemutvecklingen. Eftersom undersökningen
endast genomfördes med litteratur och med fyra intervjuer så är dessa slutsatser inte
generella.

Finns det några krav som “alltid” kan tas med?

Denna problemställning har varit svår att få svar på. Vad det beror på är svårt att säga,
emellertid tror jag att hade jag haft bättre erfarenhet om problemområdet och av att
intervjua så hade jag erhållit mer än vad jag nu gjorde.

Detta var något av en besvikelse då jag, som även nämnts ovan, egentligen ville få fram
några generella krav. Jag fick dock fram att dokumentationen och enkla lösningar var
krav som borde kunna ställas på utvecklingen för att erhålla mer förvaltningsvänliga
system. Dessa är emellertid inga generella krav.

Finns det alternativ till att utveckla mer förvaltningsvänliga system?

Jag är av den åsikten att det finns mycket att undersöka inom detta område. Det som
jag har kommit fram till är bara en liten del av det som finns att hämta. Det som har
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framkommit i undersökningen är att det går att få fram mer förvaltningsvänliga system,
men det finns inte många konkreta förslag till hur detta skall gå till.

Kritiska personalfaktorer:

Det var från början inte tänkt att denna frågeställning skulle vara med, men då den
belystes på ett så bra sätt i litteraturen kändes det rätt att inkludera den i mitt arbete.
Det var dock för sent att ställa frågor om det vid intervjuerna. Emellertid gjorde det
inte något då denna frågeställning belystes ovanligt bra i litteraturen.

Jag tycker att det är viktigt att tänka på att hur förvaltningsvänliga system som
utvecklas kan en verksamhet aldrig erhålla en fungerande förvaltningsorganisation om
verksamheten inte har en motiverad systemförvaltningspersonal.

Det skulle varit intressant att under intervjuerna även undersöka hur verksamheten
försöker att erhålla en väl fungerande förvaltningsorganisation.

7.2 Allmän diskussion

Jag har lyckats få fram att dokumentationen och utbildningen är viktiga vid
utvecklandet av system samt vid förvaltningen av systemen. Det har inte framkommit
lika konkreta saker med krav som kan tas fram under utvecklingsfasen för att erhålla
mer förvaltningsvänliga system. Jag tror emellertid att det krävs ganska god kunskap
och erfarenhet om området för att det skall lyckas.

7.2.1 Diskussion kring intervjuerna

Det ha blivit ett bättre resultat om jag i undersökningen hade genomfört intervjuer på
fler personer. Detta då det skulle ha belyst mer saker och jag tror att en större kunskap
skulle ha erhållits om problemområdet och problemställningarna.

Det skulle har varit bättre att intervjua personer med mer olik erfarenhet. I denna
undersökning arbetade samtliga med eller hade arbetat med både systemutveckling och
systemförvaltning. Detta gjorde att de hade en medvetenhet om förvaltningsproblem
som en systemutvecklare som endast arbetar med nyutveckling troligtvis inte har. Det
skulle då varit intressant att se hur dessa åsikter skiljer sig ifrån varandra. Det samma
gäller systemförvaltare som till största delen endast arbetar med att förvalta system.

Det som jag skulle ändra i framtiden om jag skulle genomföra ett liknande arbete är att
börja tidigare med intervjuerna. Med detta menas att jag under detta arbetet försökte
att läsa litteratur och bilda mig en uppfattning på detta sätt istället för att i ett tidigare
skede börja med intervjuerna. Jag skulle även försökt att intervjua fler personer, gärna
med mer olik erfarenhet.

När jag satte mig ner och började analysera vad som faktiskt framkommit vid
intervjuerna så kunde jag så klara brister inom vissa områden, då främst med vad som
konkret kan genomföras för att utveckla mer förvaltningsvänliga system samt att det
hade varit bra om jag hade vidareutvecklat vissa frågor för att få mer utförliga svar.

Dessa brister grundar sig på i mitt fall att jag borde ha försökt att få mer utvecklade
svar. Jag skulle kunnat få mer utvecklade svar om jag hade arbetat fram mer
djupgående frågor att ställa till de intervjuade.

Det är svårt att utforma frågor som är lättförståeliga och det är svårt att hitta många
frågor. I de flesta fall går frågorna in i varandra och det är svårt att inte fråga samma
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sak flera gånger. Jag tror emellertid att det hade gett goda resultat att genomföra
någon sorts gruppseminarier där de intervjuande kan diskutera frågorna i gruppen. Jag
tror att gruppseminarier är svårt att genomföra för den här typen av undersökning. Jag
vet inte hur det skulle dokumenteras. Vidare kan det uppstå problem att samla de
intervjuade då de arbetar i olika verksamheter. Denna tanken erhölls på ett alltför sent
stadium och det gick inte att genomföra då, men det hade varit intressant att försöka
genomföra den.

Så här i efterhand ser jag att även systemanvändare och verksamhetsledningen skulle
vara intressanta att intervjua. Det skulle vara önskvärt att höra hur de ser på
systemförvaltning och hur de uppfattar förvaltningen av systemen. Detta för att erhålla
en mer generellt bild om hur systemförvaltning uppfattas av personer som inte arbetar
med systemförvaltning.

7.2.2 Diskussion kring litteraturen och litteraturstudien

Det skulle ha varit bättre om jag läst och använt mig av litteraturen på ett annat sätt. I
detta examensarbete var det tänkt att litteratur skulle användas som källa när jag skrev
bakgrunden och även inom vissa områden av undersökningen. Det visade sig att
litteraturen gav en god bakgrund för området, men när det kom till de
problemställningar som har att göra med krav som borde kunna tas fram i RE-fasen för
att erhålla mer förvaltningsvänliga system var litteraturen bristfällig. Idag skulle jag ha
genomfört examensarbetets undersökning enbart med hjälp av intervjuundersökning
och haft litteraturen som stöd vid utformningen av mina intervjufrågor.

7.3 Uppslag till fortsatt arbete

Jag tycker dock att systemförvaltning är ett område som generellt borde undersökas
och forskas mer inom då det idag är kostsamt och dras med många problem. Det finns
olika angreppssätt som man kan utgå ifrån när en undersökning av systemförvaltning
genomförs. Exempel på dessa angreppssätt är hur systemförvaltning skall bedrivas när
systemet är implementerat, hur system skall utformas för att det skall vara lätt att
förvalta, vad för förändringar och förbättringar behövs inom systemförvaltningen samt
hur kan en mer positiv attityd till systemförvaltning erhållas?

Jag har i mitt arbete valt att utgå från angreppssättet hur system skall utformas för att
erhålla system som är lätta att förvalta. Detta val gjordes för att jag ville kombinera
systemutveckling och systemförvaltning. Jag gjorde det även för att jag tycker att det
är viktigt att de system som idag utvecklas blir mer förvaltningsvänliga.

Det skulle vara intressant om en större undersökning i fler verksamheter genomfördes
för att få fram mer generella slutsatser om vilka problem som är de mest betungande
idag.

Det finns litteratur som berör hur systemförvaltning skall bedrivas, men det finns en
stor brist på hur man skall utveckla mer förvaltningsvänliga system. Dessa båda
delområden, hur systemförvaltning bedrivs och hur det skulle vara möjligt att  utveckla
mer förvaltningsvänliga system, är båda viktiga för att få en fungerande
systemförvaltning och därmed intressanta att vidare undersöka.
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Bilaga 1

De frågor som användes vid intervjuerna:

1. Vad arbetar ni med och hur länge har ni arbetat i branschen?

2. Vad är systemutveckling enligt Er?

3. Vad är systemförvaltning enligt Er?

4. Vad är ett förvaltningsvänligt system enligt Er?

5. Kan Ni direkt se varför vissa problem uppkommer (härleda dem tillbaks till
exempelvis utvecklingen av informationssystemet)?

6. Finns det något som man skulle kunna förbättra i utvecklingsprocessen för att
erhålla mer förvaltningsvänliga system och hur skulle det vara möjligt i så fall?

7. Finns det några krav (kravtyper) som borde tas med i kravspecifikationen för att
erhålla mer förvaltningsvänliga system?

8. Finns förvaltningstänkandet med tillräckligt i systemutvecklingsfasen?

9. I systemutvecklingen, jobbar Ni med någon viss metod och i så fall vilken?

10. I systemförvaltningen, jobbar Ni med någon viss metod och i så fall vilken?

11. Vad är det mest betungande i systemförvaltningen enligt Er?

12. Är systemförvaltning en stimulerande uppgift?

13. Vad är det för problem som systemförvaltningen idag främst har?

14. Hur skall man komma tillrätta med problemen?

15. Är det möjligt att utveckla mer förvaltningsvänliga system?

16. Vad är de alternativa sätten att få fram förvaltningsvänliga system?


