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En vidareutveckling av förvaltningsmodellen vid systemförvaltningsprocessen

Tony Niva (a97tonni@student.his.se)

Sammanfattning
Detta arbete behandlar problemområdet systemförvaltning och är en vidareutveckling
av förvaltningsmodellen vid systemförvaltningsprocessen. Vid systemförvaltnings-
arbetet finns det olika förvaltningsmodeller som kan vara ett stöd vid taktisk och
operativ styrning samt administrativ kontroll.

Systemförvaltningsmodellen består generellt av sju olika rekommenderade
delmodeller där bland annat systemförvaltningsprocessen ingår. Modeller för
systemförvaltningsprocessen bör förenkla, effektivisera och ge stöd när
systemförfrågningar samt systemkrav inkommer från verksamhetsledningen eller
systemanvändaren. Undersökningen i detta examensarbete fokuserar på en
vidareutveckling av modellen Application Maintenace Cycle (AM/Cycle) som
utvecklats av Peder Brandt.

Vidareutvecklingen i detta arbete resulterar i en modell för system-
förvaltningsprocessen, vilken benämns Application Maintenace Schedule Cycle
(AMS/Cycle). Litteraturstudier och intervjuer har påvisat vissa svagheter med
modellen AM/Cycle, vilket tagits i beaktande vid vidareutvecklingen av AMS/Cycle.
Modellen AMS/Cycle är utvecklad i form av en konceptuell, schematiskt grupperad
och strukturerad modell med tre olika faser där tio förvaltningssteg ingår. AMS/Cycle
är avsedd att bidra till en förenklad/förbättrad styrning och kontroll vid
förvaltningsprocessen samt att sänka förvaltningskostnaderna.

Nyckelord: förvaltning, förvaltningsarbete, systemförvaltning, systemförvaltnings-
processen, systemförvaltningsmodellen, systemunderhåll
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1 Introduktion
Intresset för systemförvaltning uppstod då jag insåg hur stora de årliga kostnaderna
för förvaltningsarbetet i Sverige är idag. Min uppskattning är, om man jämför med
tidigare års kostnadsutveckling från bland annat Brandt (1992; 1996; 1998), att år
2000 kommer 20 miljarders gränsen att överskridas i Sverige. Detta gjorde att mitt
intresse för systemförvaltning, med avseende på kostnader, försöka bidra med något
som för verksamheter kan hjälpa till att hålla nere på dessa förvaltningskostnader.

Under 1980-talet har Riksdataförbundet (RDF) bedrivit ett projekt angående
systemförvaltning. Detta projekt avslutades under våren 1987 och blev en
rapportserie. Denna serie, av RDF (1987), omfattar 6 stycken rapporter som
behandlar: generella modeller, organisation och styrning, metoder och hjälpmedel,
beslut och införande, systemdiagnos och anvisningar för utformning av denna
handbok. Dessa rapporter är handböcker inom systemförvaltning. Tidigare fanns inte
begreppet systemförvaltning men har under projektets gång utvecklats från det gamla
uttrycket systemunderhåll till systemförvaltning.

Vid en tidpunkt då ADB-området fortfarande var ungt, på 60-talet, användes
begreppet systemunderhåll för det arbete som gjordes på informationssystem. Enligt
RDF (1987) var underhållets primära uppgift att felkorrigera och tillföra tekniska
modifieringar i systemprogramvaran. Detta benämndes dock programunderhåll.
Systemförvaltning var ett begrepp som senare omfattade både systemunderhåll och
systemförvaltning där systemförvaltning är ett mycket vidare begrepp som täcker ett
större område.

Vad är då systemförvaltning? I slutet av 60-talet började, enligt Brandt (1998),
begreppet Software Maintenance1 dyka upp med samma innebörd som begreppet
systemförvaltning. Ett vanligt sätt att definiera systemförvaltning kan vara att beskriva
olika förvaltningsåtgärder såsom korrigering, anpassning, förbättring och sanering
(RDF, 1987).

I Brandt (1998) står det om en kanadensisk bank som mellan 1989 och 1990 gjorde en
undersökning som påvisade att en ytterligare åtgärdstyp2 var av sådan vikt att denna
typ också skulle finnas med bland förvaltningsåtgärderna, nämligen användarstöd.
Med detta menade man att det var viktigt för användaren av ett system att medverka
vid systemförvaltningen för att även beakta användarsidans önskemål vad gäller
förvaltning. Vid systemarbetet representerar denna åtgärdstyp i verksamheter upp
emot hela 25% av förvaltningsarbetet.

Det finns idag inte mycket dokumenterat om förvaltning och drift i Sverige (Brandt,
1992; 1996; 1998). Enligt Lientz & Swanson (1980) finns det i New York 250
periodiska tidsskrifter med artiklar om systemutveckling medan det endast finns en
tidsskrift under denna tid som behandlar förvaltning och drift. Detta betyder att
förvaltningsarbetet, enligt min åsikt, inte betraktas som någon viktig del i
verksamheten och att arbetet ses som tråkigt med lägre prioritet och visas mindre
intresse. I Sverige finns dock betydligt mindre dokumenterat inom området. De

                                                
1 Detta är den engelska motsvarigheten till systemförvaltning där ”software” är mjukvara och
”Maintenace” är förvaltning. Direkt översatt blir det ”Mjukvaruförvaltning” vilket definieras som
”systemförvaltning” enligt RDF (1987).
2 Här menas ”förvaltningsåtgärder” dvs. korrigering, anpassning, förbättring och sanering enligt RDF
(1987).
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undersökningar och projekt som idag görs bygger ofta på redan genomförda
undersökningar som finns dokumenterade i USA. De arbeten eller forskning av
betydelse, som i Sverige behandlar systemförvaltning är bland annat organisationer
såsom Riksdataförbundet (RDF); Systemförvaltningsprojekt 1987 och
Riksrevisionsverket (RRV); Revisionsrapport 1987 (Brandt, 1992).

Peder Brandt på Stockholms universitet presenterade en rapport 1992 med titeln Hur
bedriver man systemförvaltning. I denna rapport utvecklar Brandt (1992) en
förvaltningsmodell, Application Maintenance Cycle (AM/Cycle), som bygger på en
enkätundersökning gjord i USA av Lientz & Swanson (1980). Denna undersökning
omfattade 487 amerikanska företag där man undersökte och kartlade hur företag
bedriver förvaltning och drift. Modellen AM/Cycle, som Brandt (1992) utvecklat,
bygger på den metod som International Business Machine (IBM) utvecklade. Denna
metod går under namnet Application Development Cycle (AD/Cycle), som är en
systemutvecklingsmetod med en del stöd för systemförvaltning.

Dessa undersökningar kommer till stor del att ligga till grund för det arbete som
behandlar systemförvaltningsmodellen vid systemförvaltningsprocessen i form av en
konceptuellt modell/schema, vilken skulle kunna vara ett alternativ eller ett
komplement till modellen AM/Cycle. Den konceptuella modell/schema som i detta
arbete kommer att presenteras kallar jag för Application Maintenace Schedule Cycle
(AMS/Cycle) och kommer att utvecklas av mig på grund av att det existerar
bristfälliga, dåligt konceptuellt utvecklade modeller inom systemförvaltningen samt
ett minimalt antal modeller vad gäller förvaltningsprocessen.

De centralla begrepp som inte finns definierade under nästföljande kapitel finns att
läsa under kapitlet för centralla begrepp (se bilaga 1).
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2 Bakgrund
En livscykelmodell för system är, enligt Riksdataförbundet (RDF), utvecklingsfasen,
drift- och förvaltningsfasen samt avvecklingsfasen (RDF, 1987). Utvecklingsfasen,
enligt RDF (1987), är den fas som avser nyutveckling av ett informationssystem,
vilket betyder att ett system skapas från början, från grunden. Drift- och
förvaltningsfasen är, enligt RDF (1987), hela den period då informationssystemet är i
drift och har, till exempel, från utvecklingsfasen realiserats och implementerats. Den
har då övergått till drift- och förvaltningsfasen (RDF, 1987). Avveckling av system
innebär att ett helt system kan avvecklas och tas ur drift eller så kan delar av systemet
saneras, vilket betyder att mindre delar av ett system saneras eftersom det inte uppnår
önskad systemfunktonalitet eller systemvärden (RDF, 1987).

Systemutvecklingsmiljöer i sig själva är en föränderlig miljö eftersom denna miljö
måste anpassas till den ständigt föränderliga verksamheten för att vara effektiv (Patel,
1999). Verksamhetsförändring är en del av systemutvecklingen, men är sällan
analyserad eller förstådd i syfte att förankra systemets krav från till exempel
systemanvändare (Patel, 1999). Ett överhängande problem, enligt Patel (1999), är att
det förekommer kommunikationsproblem och ett avstånd mellan systemanalytikern
och den potentiella användaren av systemet. Detta gap uppstår eftersom användaren
omöjligt kan förstå utvecklingsprocessen i en systemutveckling. Detta motverkar
utvecklingen av ett informationssystem och försvårar förvaltnings- och
driftsprocessen, vilket betyder att stöd av en förvaltningsmodell bör finnas förankrat i
ett informationssystem (Brandt, 1992).

Enligt Berndtson & Welander (1991) är det ofta marknaden som styr verksamheten
och ställer nya krav på det befintliga systemet. Verksamheten måste därför, fortsätter
Berndtson & Welander (1991), anpassas kontinuerligt mot marknaden, vilket görs
med hjälp av förvaltning och drift av informationssystem. För att uppnå detta krävs,
enligt författarna, ett systematiskt arbetssätt vid förvaltning och drift, vilket gör att
verksamheten är i behov av att utforma en förvaltningsmetod eller åtminstone stödja
sig mot en förvaltningsmodell. Någon typ av standard krävs som kan ge stöd åt
förvaltaren vid förvaltningsarbetet (Berndtson & Welander, 1991).

Systemförvaltningsprocessen är, enligt min mening, den intressanta delen eftersom
den i mångt och mycket har eftersatts vid utveckling av ADB-system bland annat för
att systemförvaltning är ett relativt nytt område, enligt Brandt (1992). Min erfarenhet
säger att nyutvecklingen är den första fasen och blir i många fall den fas som hos
programvaruutvecklaren/systemutvecklaren är den sista. Detta gör att övergången till
systemförvaltningsfasen ibland inte ens existerar, vilket gör att
programvaruutvecklaren/systemutvecklaren bör ha större kunskap om vad förvaltning
och drift egentligen är. Det kan bli stora tidsvinster och besparingar rent ekonomiskt
om stöd för systemförvaltning och drift finns i form av en systemförvaltningsmodell
(jfr RDF, 1987; RRV, 1997; Brandt, 1992; Brandt, 1998).

2.1 Förvaltningskostnader
Kostnaden för förvaltningsinsatser var 1987 årligen 20 miljarder dollar för hela
världen och 1,3 miljarder dollar för den statliga delen i USA (RDF, 1987). Den totala
kostnaden för förvaltningsinsatser i Sverige är, enligt RDF (1987), 4 miljarder kronor.

Den totala kostnaden för förvaltning i Sverige under 1990-talet uppgår till 6 miljarder
kronor årligen enligt Berndtson & Welander (1991). Detta kan dock vara svårt att
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beräkna eftersom det idag inte finns någon skarp gräns från nyutveckling och
vidareutveckling till att övergå till systemförvaltning, menar Berndtson & Welander
(1991).

Vid systemutveckling idag används metoder som vid utvecklingsfasen, i livscykeln,
sträcker sig fram till realisering och implementering. Delar som ofta glöms bort, eller
inte planeras i större omfattning vid systemutveckling, är systemförvaltning och drift,
som är en viktig del vid införande av ett informationssystem. Förvaltningsfasen är en
viktig del eftersom kostnaderna i förvaltnings- och driftsfasen svarar för 60 till 75
procent av systemets livscykelkostnad (Brandt, 1992).

Riksrevisionsverket RRV (1997) menar att i statliga myndigheters IT-verksamhet
uppgår förvaltningskostnaden till 80-90% av informationssystemets totala kostnad.
Detta har gjort att intresset för förvaltningsprocessen ökat under 90-talet.

Med tanke på den kostnadsutveckling som hittills har presenterats kan man förmoda
att den också kommer att öka under större delen av 2000-talet. Kostnaderna i
förvaltnings- och driftsfasen kommer inte att bli lägre. Utvecklingen av ADB-system
har ökat avsevärt från 60-talet fram till idag, där dokumentationen i förvaltning har
hamnat efter (Lientz & Swanson, 1980; RDF, 1987; Brandt, 1992). Modellerna och
metoderna har heller inte haft samma utvecklingstakt som konstruktionen av ADB-
system vilket gör att behoven av kostnadsbesparingar vid förvaltning och drift kan
göras om stöd för förvaltningsprocessen kan införas med hjälp av en modell (RDF,
1987; Brandt, 1992).

2.2 Systemutveckling och -förvaltning
Systemutveckling och systemförvaltning är, enligt RDF (1987), arbetsområden som är
besläktade. De har egentligen samma ADB-område eftersom gränsen mellan
systemutveckling och förvaltning går in i varandra till exempel vid
systemöverlämnandet. Detta område varierar i omfattning beroende på verksamhet.
Området kan också, enligt RDF (1987), ha samma typ av systempersonal som
används i arbetet. Dessa systemarbetstyper har i grunden helt olika förutsättningar,
detta på grund av att systemutvecklingen utgår ifrån långsiktiga krav på datorstöd
medan systemförvaltning uppstår under en kontinuerlig samverkan med driften av
systemet samt de instanser som betjänar verksamheten. Detta betyder att
systemförvaltning är ett kontinuerligt arbete som bedrivs för att kunna uppfylla
verksamhetens uppsatta mål.

Systemförvaltning, enligt Britton & Doake (1993), handlar om att när
systemutvecklaren har gjort en felbedömning eller misslyckats med att implementera
specifika funktioner finns det under systemförvaltningsprocessen möjlighet att
förändra och uppdatera systemet så att systemfunktonaliteten uppnår accepterad nivå
där systemet verkar. Systemförvaltning är, enligt min mening, en kontinuerlig process
som hela tiden löper parallellt med verksamhetsutvecklingen.

Systemutveckling, till skillnad från förvaltning, enligt Berndtson & Welander (1991),
omfattar ny- och vidareutveckling av system. För att på ett överskådligt sätt visa på
skillnaden mellan systemutveckling och systemförvaltning där dessa kan jämföras
med varandra i form av en illustration, vilket visas i figur 1.
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Systemutveckling Systemförvaltning

Typ av verksamhet Temporär Kontinuerlig

Organisation Projekt Linje

Ledarskap Entreprenör Koordinatör

Styrning Slutmål Behov/Efterfrågan

Kompetens Ny teknik Befintlig teknik

Aktivitet Skapande Vårdande

Figur 1: Skillnader mellan systemutveckling och systemförvaltning (Berndtson &
Welander, 1991, sid 41).

Genom att granska figur 1, kan ett första exempel presenteras genom att titta på
kategorin för typ av verksamhet. I systemutveckling är verksamheten temporär
eftersom den existerar endast till dess att systemet är klart och implementerat. I
systemförvaltning bedrivs en kontinuerlig verksamhet eftersom marknaden och
verksamheten förändras och utvecklas. Människor förändras och delar av
verksamheten byts ut eller modifieras. Figur 1 ger en klar bild för vilka skillnader som
finns vad beträffar systemutveckling och systemförvaltning i realiteten.

För att kunna bedriva systemförvaltning på ett effektivt sätt krävs uppsatta mål
beträffande nytta/stöd, kvalitet/funktion och kunskap/dokumentation. Varje
förvaltningsåtgärd prövas mot dessa mål så att största möjliga måluppfyllelse
genereras, se figur 2.

Stöd Funktion Dokumentation

Nytta

Kvalitet

Kunskap

Figur 2: Viktiga mål som bör finnas uppsatta vid förvaltningsarbetet (Berndtson &
Welander, 1991, 43).

På detta sätt kan bra systemförvaltning bedrivas. Figuren visar vilka typer av mål som
bör finnas formulerade för verksamheten. Dessa mål prövas årligen för att kontrollera
deras relevans och att de fortfarande uppfyller den kvalitetsnivå som gäller och är
aktuell för verksamheten. Ett aktuellt verksamhetsmål visualiseras i figur 2. Varje
förvaltningsårgärd prövas mot målet för att största möjliga måluppfyllelse ska uppnås.
Detta kan öka systemets livslängd och ge ökat stöd vid förvaltningsarbetet i
verksamheten, menar Berndtson & Welander (1991). Figuren fungerar genom att ange
till exempel nyttan med en viss aktivitet. Därefter tittar man på vilket stöd denna
aktivitet har i systemet. Om det visar sig att nyttan med aktiviteten inte får tillräckligt
stöd i systemet kan aktiviteten saneras bort.

Berndtson & Welander (1991) vidhåller att nyckeln till en god systemförvaltning
handlar, i mångt och mycket, om att betrakta systemet så att inte bara program och
filer räknas till systemet, utan också människor, manuella rutiner och
informationsanvändningen betraktas som en del av systemet. Ytterligare viktiga
aspekter, enligt Berndtson & Welander, är att kommunikationen mellan användare
och ADB-tekniker måste fungera för att ett ADB-system ska kunna hållas effektivt.
För att kunna kontrollera och bedriva förvaltningsarbetet måste förvaltningsarbetet
finnas med i avtal, och att avtalet ska vara aktuellt. I detta avtal bör också kostnader
samt hur förvaltningsarbetet ska bedrivas tas med.

Under förvaltningsskedet ska också användare och ADB-avdelningen arbeta
tillsammans, fortsätter Berndtson & Welander (1991), vilket betyder att dessa ingår i
en mikroorganisation som måste organiseras som en egen förvaltningsorganisation
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vilken består av representanter från båda parter. Allt detta, fortsätter Berndtson &
Welander, bygger dock på att förvaltningsarbetet ska anpassas beroende på hur
systemet ser ut. Olika system är olika gamla och har mer eller mindre betydelse för
verksamheten, och det existerar olika förändringsgrad i verksamheten det vill säga
verksamheten förändras olika mycket, vilket betyder att förvaltningsverksamheten
måste anpassas från en verksamhet till en annan. Mer byråkrati används vid större
förvaltningsarbete och mindre administration i mindre förvaltningsarbeten.

Förvaltningsarbete, som beskrivs i RDF (1987), kan uppstå vid en bristfällig
systemutveckling. Konsekvenserna av detta kan bli att ADB-personalen känner att
förvaltningsprocessen är ett ”nödvändigt ont” och en arbetsuppgift som känns
påtvingad. Bristerna idag gällande systemförvaltningsprocessen, enligt RDF (1987),
medför en känsla av hopplöshet för den personal som kommer i kontakt med
förvaltningen av systemet. Detta på grund av att modeller och metoder ofta inte
utvecklats som ett stöd vid förvaltning. Med anledning av problemen i
förvaltningsfasen har RDF (1987) utvecklat en systemförvaltningsmodell som
omfattar beslutsmodellen, livscykelmodellen, systemmodellen. Dessa modeller är
generella för hur systemförvaltning kan eller bör bedrivas.

Enligt Jobes (1994) är de programmerare som är engagerade vid
förvaltningsprocessen vanligtvis inte samma personer som var ansvariga för
programvaruutvecklingen av originalversionen av programmet. En vanlig erfarenhet
av detta är att programkod som skrivits av programvaruutvecklaren under
systemutvecklingen är svår att förstå vid systemförvaltningen, menar Jobes (1994).
Dåligt kommenterad programkod hör också till vanligheterna vid förvaltning av
system. Dåliga manualer och program som inte är framtagna för att enkelt kunna
förstås är en vardaglig aspekt som gör förvaltnings- och driftskostnader onormalt
höga beroende på systemets storlek samt bemanning, vilken ofta beräknas i
mantimmar.

Dessa problem kommer enligt min åsikt, i de flesta fall, att finnas mellan personalen
från systemutvecklingsfasen och dem som kommer i kontakt med förvaltningsfasen.
Detta på grund av att det finns en dålig eller ingen samverkan mellan
nyutvecklingsfasen samt förvaltnings- och driftsfasen i ett systems livscykel.
Nyutvecklingen bedrivs ofta av en konsultfirma medan förvaltnings- och driftsfasen
bedrivs av verksamheten som använder ADB-systemet tillsammans med
konsultfirman. Om ett generellt stöd finns med från början av systemutvecklingen kan
ändå justeringar av ett system på ett bättre sätt dokumenteras och kontrolleras med
hjälp av en förvaltningsmodell genom hela livscykeln (RDF, 1987; Brandt, 1992;
Brandt, 1998).

2.3 Systemförvaltning och vidareutveckling
Men var går gränsen mellan systemförvaltning och vidareutveckling?
Systemförvaltning, menar Brandt (1998), är idag återskapande och återutveckling av
ny mjukvara det vill säga att ingen nyutveckling av mjukvara bedrivs då i
verksamheten. Om systemet däremot får nya ändringsområden, utgåvor eller
versionshantering så faller detta under ramen för vidareutveckling och är därför inte
systemförvaltning menar Brandt (1998). Systemförvaltning är, enligt RDF (1987) och
Berndtson & Welander (1991), när systemåtgärder i mindre skala så som rättningar,
förbättringar, anpassningar och sanering måste utföras på systemet.
Vidareutveckling ska behandla större systemåtgärder som ibland kan pågå under flera
år. Dessa åtgärder kan förändra hela systemstrukturen och kan styras av projekt som i
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sin tur är uppdelad i delprojekt. Gränsen mellan systemförvaltning och
vidareutveckling måste bestämmas av verksamheten eftersom denna gräns kan vara
definierad på olika sätt beroende på vilken verksamhetstyp samt verksamhetsmiljö det
gäller.

Idag råder inte någon enhetlig uppfattning om vad systemförvaltning är. Definitionen
av systemförvaltning beror på typen av systemägare eller systemförvaltare. Varje
konsultverksamhet har sin egen definition på vad systemförvaltning är, påpekar
Hansson (1991).

Intressegruppen för systemförvaltning (ISF) har gjort följande definition på
systemförvaltning som känns rätt och riktig enligt min åsikt:

Systemförvaltning är samtliga aktiviteter som görs för att administrera
och hantera ett informationssystem i drift, så att det under hela dess
livslängd effektivt bidrar till att uppfylla verksamhetens mål (Brandt,
1992, sid 8).

2.4 Förvaltningsåtgärder vid systemförvaltning
Vid förvaltningsarbetet finns, enligt Brandt (1996), olika förvaltningsåtgärder som
kan tillämpas vid förvaltningsarbetet. När förvaltningsåtgärden sträcker sig ut mot det
skuggade området är det inte längre förvaltningsåtgärder utan vidareutveckling av
system. Förvaltningsåtgärderna presenteras i figur 3.

Akut Småändringar Större ändringar Vidareutveckling
Rättningar
Förbättringar
Anpassningar
Saneringar

Figur 3: Olika typer av förvaltningsåtgärder. Den skuggade delen tillhör inte
förvaltningsåtgärder utan vidareutveckling. (Berndtson & Welander, 1991, sid 39)

Dessa åtgärdstyper kan variera i storlek menar Berndtson & Welander (1991).
Åtgärderna mäts i timmar och kan variera helt beroende på organisationen. Den akuta
åtgärden är ofta mindre och enkla åtgärder vid förvaltningsarbetet medan små
ändringar generellt är mindre än en vecka (Berndtson & Welander, 1991). Större
ändringar i systemet är de ändringar som överstiger en vecka. Vidareutveckling av
system är större arbeten som ofta genomförs i projektform och kan innebära år av
systemarbete enligt Berndtson & Welander (1991). Vid förvaltningsarbetet är det
viktigt att tänka på att klassificera åtgärderna på ett överenskommet sätt. Figur 3 visar
detta på ett överskådligt sätt. Genom att dela in åtgärdstyperna, enlig figur 3, kan
förvaltningsarbetet skiljas från det arbete som bedrivs i vidareutvecklingen av ett
system.

Vad bör då finnas med vid en bra systemförvaltning? En bra systemförvaltning
bygger, enligt RRV (1997), på en klart beskriven arbetsfördelning med definierade
roller och beslutsbefogenheter samt en samordnad planering mellan verksamheter och
förvaltning.

Inriktningen för vad som bör finnas med vid systemförvaltning är uppdelad i fyra
punkter, enligt RRV (1997):

- Kostnadseffektivt genomförande: vilket betyder att varje förvaltningsåtgärd ska
ske på ett metodiskt sätt så att kostnaderna ska kunna hållas nere.
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- Öka systemets livsländ: kan göras eftersom systemet är under ständig översyn och
kontrolleras kontinuerligt på grund av att verksamheten och marknaden också är i
ständig rörelse. Systemet blir på detta vis inte omodernt lika snabbt som system
utan förvaltning, vilket faktiskt existerar.

- Kvalitetsförbättringar: denna typ av förbättringar kan göras genom att använda en
modell för systemförvaltningsprocessen som ligger i en cykel. Cykeln kan till
exempel resultera i att delar av en modul korrigeras eller att delar tas bort för att
öka systemets prestanda.

- Kompetens om hur systemet upprätthålls: kan göras med hjälp av kontinuerlig
personalutveckling vilket också är en viktig faktor när det gäller
systemförvaltning.

2.5 Den konceptuella överblicken
Att organisera en visuell struktur för användaren kan, enligt Mullet & Sano (1995),
hjälpa användaren i viss utsträckning i det dagliga arbetet. Detta kan till exempel
göras med hjälp av en konceptuell modell. Denna struktur kan inte uppkomma på ett
naturligt sätt utan måste skapas av människan. Detta betyder att en konceptuell bild
kan på ett bättre sätt strukturera vårt tänkande och därför effektivisera vårt arbetssätt.
En konceptuell bild kan därför organiseras genom att använda gruppering, hierarkier,
relationer och balans för en bättre konceptuell effekt som gör att en naturlig mappning
och orientering leder till en bättre förståelse samt effektivisering i det dagliga
förvaltningsarbetet (Mullet & Sano, 1995).

2.6 Modell och metod
Vad är en modell eller metod? Enligt Bjerkli (1981) och Andersen (1994) är en
modell ett arbetssätt som visar vägen genom hela systemutvecklingen, och modellen
visar även vad som ska göras i de olika stegen eller faserna i modellen. En metod bör
ange hur man ska gå till väga för att lösa problem vid en systemutveckling. Metoden
ska också ge svar på varför något måste göras på ett specifikt sätt.

I slutet av 80-talet, enligt RRV (1997), började man utveckla modeller för
systemförvaltning. Dessa modeller var oftast egenutvecklade specifikt för
verksamheten. Systemförvaltning i framtiden kommer att handla om att åtgärda fel
och ge användarstöd samt att ge en kontinuerlig vidareutveckling av systemet enligt
RRV (1997).

Genom att följa förvaltningsprocessen och utvärdera förvaltningsarbetet kan
verksamheten bättre styras mot övergripande verksamhetsmål, enligt RRV (1997). I
RRV (1997) påpekas det också att med aktuell och relevant systemdokumentation kan
styrning mot verksamhetsmålen bli enklare och billigare vid modifiering av system.
Det är dock aldrig någon garanti för kvalitet i förvaltningsarbetet att en
förvaltningsmodell används vid förvaltningsprocessen.

Det är nödvändigt att bedriva systemförvaltning på ett sådant sätt att driften av
systemet fungerar tillfredställande samt att anpassa systemet till förändringar i
verksamheten (RRV, 1997).

När ett system realiserats och implementerats i en verksamhet inleds
förvaltningsprocessen (RRV, 1997). Denna process omfattar alla aktiviteter för att
administrera och hantera systemet i drift och för att uppfylla verksamhetens mål.
Aktiviteter som sker vid förvaltningen är bland annat att effektivisera systemet, rätta
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felaktigheter, förändra systemet på grund av nya krav från användaren eller
förändringar i verksamheten samt att ge stöd och utbildning av användare (RRV,
1997).

I början av 1980-talet blev många ADB-system, enligt RRV (1997), allt mer
kompakta3 och beroende av andra ADB-system. För att kunna dra nytta av ny teknik
genomfördes tekniska moderniseringar av systemen, vilket också gör att livslängden
på ADB-system ökar. Detta gör att underhåll av system ökade och att
förvaltningsarbetet blev en viktig del för verksamheten, enligt RRV (1997).

Riksdataförbundet (RDF) lanserade under mitten av 80-talet begreppet
systemförvaltning. RDF (1997) genomförde då ett projekt som syftade till att vidga
begreppet systemunderhåll. Allt arbete som avsåg felhantering av system ändrades till
systemförvaltning. Det nya med detta var att stöd fanns för användarna i den operativa
verksamheten.

Modellerna och metoderna för systemförvaltning, enligt RRV (1997), var svagt
utvecklade ända fram till slutet av 1980-talet. Ofta använde man samma synsätt som
vid systemutveckling, trots att det inte var passande vid systemförvaltning eftersom
systemutveckling oftast stöder hur aspekten medan systemförvaltning behandlar vad
som ska göras i en viss arbetsprocess. De förvaltningsmodeller som mest har
tillämpats är Dataföreningens i Sverige modell för systemförvaltning RRV (1997) och
Postens förvaltningsmodell (Révay, 1992). Flera statliga myndigheter har
egenutvecklat systemförvaltningsmodeller med hjälp av konsulter, vilka har
dokumenterats i handböcker, som har skapat grundläggande förutsättningar för hur
systemförvaltning bör genomföras, påpekar RRV (1997).

En förvaltningsmodell är ett viktigt komplement till verksamhetsutvecklingen
eftersom systemförvaltning är en kontinuerlig process under systemets livslängd som
påbörjas när ett system tagits i drift (Révay, 1992). Det är därför, vid
förvaltningsverksamheten, viktigt att styra processen i enlighet med verksamhetens
mål så att förvaltningen utnyttjas maximalt så att inte onödiga korrigeringar i systemet
görs som inte är relevanta (Révay, 1992). Systemförvaltning kan därför, med hjälp av
en förvaltningsmodell, styra förvaltningsprocessen, som ständigt är i rörelse eftersom
marknaden och verksamheten också är en föränderlig miljö (Lientz & Swanson,
1980).

En systemförvaltningsmodell är en modell som hjälper till när man återger tillstånd,
föremål eller händelser som kan förekomma i en verksamhet när till exempel
gränsvärden för en viss del av systemet ska kunna bibehållas (Brandt, 1996)(se figur
4). En systemförvaltningsmodell är således en idealiserad bild (jfr Flood & Carson,
1993) av hur man tänker sig att förvaltningsarbete ska kunna genomföras (Brandt,
1996).

Enligt Brandt (1996) innefattar systemförvaltningsmodellen sju stycken
rekommenderade delmodeller som alla verkar för att förvaltningsarbetet ska bli
enklare och effektivare samt att en bättre kontroll av systemet ska kunna införas. De
sju delarna i modellen är: systemförvaltningsprocessen, avtal,
systemförvaltningsorganisationen, roller, dokumentation, kvalitetssäkring och mål
samt syfte. Detta illustreras i figur 4.

                                                
3ADB-system som är mer tekniskt kompletta på så sätt att de är lättare att integrera med andra ADB-
system.



Bakgrund

10

 

Mål & syf te

Avtal
Systemförval tn ings

organisat ion

Rol ler

Dokumentat ion
Kval i tets
säkr ing

Systemförval tn ings
processen

Figur 4: Förvaltningsmodellen och dess sju förvaltningsmodeller från
”Förvaltningshandboken”. Ringarnas storlek har här inte någon betydelse utan det
intressanta är att modellerna är beroende av varandra (Brandt, 1996, sid 4-6).

Den del som är relevant för detta arbete är systemförvaltningsprocessen. Enligt Brandt
(1992; 1996; 1998) består förvaltningsprocessen av: fråga, registrera, bereda, utreda,
planera, åtgärda och installera. Dessa steg i förvaltningsprocessen är ofta lika till
antalet i olika modeller men kan ändå benämnas på olika sätt. Vissa modeller har inte
”fråga” som ett steg i processen utan denna sker ändå naturligt i processen, eftersom
en fråga ofta till exempel kommer in till konsulten angående kostnader för utbyggnad
av ADB-systemet.

Enligt RDF (1987) består systemförvaltningsmodellen av tre delmodeller. För att
kunna bedriva effektiv systemförvaltning utvecklade RDF en generell modell för
systemförvaltning. Den generella systemförvaltningsmodellen, enligt RDF (1987)
omfattar: beslutsmodellen, livscykelmodellen och systemmodellen, det vill säga de tre
delmodellerna i systemförvaltningsmodellen.

För att bedriva en effektiv förvaltningsprocess måste följande delar i modellen finnas
med: utvärdering, beredning, beslut, planering, utformning, införande och
uppföljning. Dessa sju faser kan användas vid komplexa och stora beslut men är inte
krav vid mindre systemarbeten RDF (1987).

Livscykelmodellen består av tre faser vilka är: utvecklingsfas, drift- och
förvaltningsfas och avvecklingsfas. Dessa kan presenteras i form av en konceptuell
modell som illustreras i figur 5.
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Systemutveckl ing Systemförval tn ing Systemavveckl ing

Vidareutveckl ing

Drift

Utveckl ingsfas Drift- och förvaltningsfas Avveckl ingsfas

Figur 5: Livscykelmodellen för ett system (RDF, 1987, sid 9).

Livscykelmodellen är den modell som beskriver systemutvecklingen i ett större
perspektiv, enligt Andersen (1994). Denna modell visar olika delar av ett systems
tillstånd. Vid systemutvecklingens startskede, där systemet skapas, benämns för
systemutveckling och är en fas där systemet skapas (Andersen, 1994). När systemet
befinner sig i ett systemförvaltningsstadie är systemet under en underhållsstadie eller
förvaltningsfas där systemet kontrolleras samt vårdas av systemägaren. En
vidareutveckling sker när större systemåtgärder krävs för att hålla systemet i fas med
verksamhetsutvecklingen (Andersen, 1994). Vid driften av ett system utförs kontroller
för att kontrollera att rätta gränsvärden uppnås i systemet. Systemavvecklingen är det
sista stadiet i livscykelmodellen då systemet sätts ur drift eftersom den är omodern
eller för kostsam att hålla aktuell samt arbetsintensiv (Andersen, 1994).

Den så kallade systemmodellen, i RDF (1987), används för att skilja mellan olika
skikt i ett informationssystem. Dessa skikt är följande: informationsanvändning,
manuell databehandling (MDB), tillämpningsprogram, generella stödprogram,
systemprogram och datorustrustning. Genom att presentera dessa skikt i form av en
konceptuell modell kan dessa skikt på ett bättre sätt öka förståelsen för ett
informationssystem vilket visas i figur 6.

Datorut rustn ing

In foanvändning
Manuel l  databehandl ing

T i l lämpningsprogram
Genere l la  s tödprogram

Sys temprogram

Figur 6: Systemmodellens olika skikt (RDF, 1987, sid 8).
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Denna systemmodell ger oss en översikt på hur modellen fungerar. Det skikt som är
enklast att modifiera eller är enklast att tillämpa vid systemförvaltning är
informationsanvändningen, som ligger lite utanför själva informationssystemet. Den
manuella databehandlingen (MDB) eller manuella informationshanteringen utgör
själva informationssystemet och den verksamheten som betjänar systemet.
Tillämpningsprogram utgörs av programvaran i systemet och diverse register. De
generella stödprogrammen som finns är bland annat utvecklingsmedel eller
utvecklingsverktyg såsom till exempel dokumenterare, optimerare och analysverktyg,
kontorsinformationssystem och kalkyltabellsystem som kanske utvecklats i Microsoft
Excel eller liknande. Systemprogramvara utgör själva operativsystemet,
kommunikationssystem, databashanteringssystem och kompilatorer med mera.
Datorutrustningen omfattar själva hårdvaran och terminalutrustning samt
kommunikationslinjer. Detta skikt är svårast att modifiera eftersom det sitter närmast
navet på det snurrande hjulet (se figur 6). Det är mycket enklare att få  rotation på det
skikt som ligger längst ut från navets mitt eller centrum, enligt RDF (1987). Det som
är viktigt att ta fasta på i systemmodellen är, enligt min mening, att
förvaltningsåtgärder som utförs på ett informationssystem är mer arbetsintensiv och
mer kostsam ju längre in mot centrum en systemåtgärd blir aktuell. Det är generellt så
att datorutrustning, som är beläget längst in mot centrum av hjulet (se figur 6), är svår
att åtgärda så att inga andra komponenter i systemet påverkas.

Denna systemförvaltningsmodell (se figur 6), av RDF (1987), gör att det finns en
generell modell för systemförvaltning men den saknar dock ett enhetligt och
övergripande konceptuellt schema för hur en systemförvaltningsprocess bör bedrivas,
i de olika faserna, och hur den fungerar med vektygen i de olika stegen samt
kopplingen mellan verktygstyper och förvaltningssteg.

En mer konceptuellt riktig och mer praktiskt användbar modell för systemförvaltning,
enligt Brandt (1992), är den modell som behandlar och ger visst stöd för
systemförvaltning i systemutvecklingsmetoden som IBM utvecklade i slutet på 80-
talet som benämndes Application Development Cycle (AD/Cycle), vilken från början
är en systemutvecklingsmetod där entiteter och relationer presenteras i konceptuell
form. Denna metod har, inte i nämnvärd omfattning, beaktat eller gett stöd för
systemförvaltningsarbetet (Brandt, 1992). Det finns dock visst stöd vad gäller
systemförvaltning, fortsätter Brandt. Bristerna i denna metod är att en konceptuell
förståelse för hur verktyg och de olika stegen i systemförvaltningsfaserna ska kunna
kopplas samman (Brandt, 1992).

En mer utvecklad systemförvaltningsmodell, som bygger på AD/Cycle, är den
systemförvaltningsmodell som Peder Brandt vidareutvecklar i rapporten Hur bedriver
man systemförvaltning. Brandt (1992) presenterar här sin systemförvaltningsmodell i
form av en konceptuell modell under namnet Application Maintenance Cycle
(AM/Cycle) som behandlar förvaltningsprocessen. Genom att använda boxar som
entiteter med relationer mellan entiteterna ger en konceptuell förståelse för hur
systemförvaltningsarbetet kan bedrivas. Denna modell kan öka kontrollen och minska
kostnaderna i förvaltningsarbetet jämfört med, till exempel, den generella modell som
RDF (1987) presenterar. RDF:s modell är en generell modell som inte nämnvärt ger
stöd för olika aktiviteter som bedrivs i förvaltningsarbetet och heller inte vilka möjliga
verktygstyper som finns att tillgå. Brandts konceptuella modell är, enligt min mening,
unik i sitt slag på grund av att den stegvis och överskådligt visar hur en
förvaltningsprocess systematiskt kan bedrivas. Brandt bygger också sin modell på en
enkätundersökning gjord i USA av Lientz & Swanson (1980), vilken sedan har
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applicerats på svenska förhållanden. Det finns dock likheter mellan Brandts
AM/Cycle och Postens modell (jfr Brandt, 1992; Révay, 1992).

Nackdelen med AM/Cycle är, enligt min uppfattning, att återkopplingen mellan
stegen i systemförvaltningsfaserna och de verktyg som kan användas i de olika stegen
inte existerar. Det är viktigt att det finns en tydlig relation mellan verktygstyper och
förvaltningssteg eftersom detta kan effektivisera produktiviteten för den
administrativa delen av förvaltningsarbetet och därför leda till kostnadsbesparingar.
Det är också viktigt att kunna identifiera möjliga verktygstyper i ett specifikt
förvaltningssteg.

För att ta ett exempel: När en fråga kommer in till ett konsultföretag, ska frågan
registreras. Frågan kan vara: Hur mycket kostar det att införa en ny funktion i ADB-
systemet? Vilket verktyg ska användas? Det bör finnas en tydligare relation mellan
frågan och vilka verktyg som är förknippade med frågan eftersom syftet är att kunna
se vilka verktyg som kan användas för respektive steg i processen. Detta steg, som
nämns ovan, är dessutom det första steget vid förvaltningsprocessen (se figur 7).

Förval tn ings
verktyg

Förval tn ings
arbetsetapp

Fråga

Regist rera

Beredn ing

Utredning Planera

Utbi lda

Instal lera

Drift

Åtgärda

Relat ion

Relat ion

Frågesystem

Regist rer ings
system

Bemann ings
planer ing

Dokumen
terare

Analysverktyg

System
värder ing

Störn ings
rapporter ing

Förval tningsstegVerktygstyper

Förbät t r ings
verktyg

Figur 7: Förvaltningsmodellen AM/Cycle. Delar som ej visas är storleken på
förvaltningsarbetet samt olika typer av förbättringsverktyg. Modellen är mer
strukturerad än originalet från ”Hur man bedriver systemförvaltning” (Brandt, 1992, sid
4-4).

Förvaltningsprocessen börjar med att en fråga av en viss kategori inkommer. Därefter
ska frågan registreras med ett registreringsverktyg. Frågan går sedan vidare till
beredningen där komplettering av nödvändig information för beslutet görs.
Utredningen är en typ av fördjupning eller en mer omfattande beredningstyp. Denna
del kan också göras helt fristående. Att planera gäller för samtliga åtgärder i ett
system och syftet är att på ett effektivt sätt genomföra åtgärder som begärts. Vid
åtgärdssteget kartläggs om åtgärden är av typen service, normaljobb eller uppdrag.
Service åtgärden får inte vara mer än 8 timmar i arbetsinsatts. Normaljobbets
arbetsinsatts får inte vara mindre än 2 veckor. Arbetsinsatsen för ett uppdrag ska vara
från 2 till 8 veckor. Steget för utbildning i förvaltningssteget innebär att kontinuerligt
utbilda och informera anställda i verksamheten. Detta kan gälla ändringar och
uppdateringar av rutiner i systemet. Installationssteget har till syfte att installera det
som var planerat och kontrollera att systemet fungerar som det var tänkt från början.
Driftsteget har till uppgift att säkerställa att systemet fungerar som det var tänkt och
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att systemet får gränsvärden samt prestanda som är acceptabla. Detta steg är också en
kontrollfunktion, menar Brandt (1992).

Modellen AM/Cycle (se figur 7) har, enligt min åsikt, en tydlig och överblickbar
modell men saknar dock en koppling från stegen i förvaltningsprocessen till vilket
verktyg som ska användas i steget. Det bör, som jag ser det, finnas en konceptuell bild
som indikerar vilka verktyg, i modellen, som kan användas i de olika
förvaltningsstegen. Vid steget för installation kan man också tänka sig att stöd för
avveckling borde finnas med. Konsekvenserna av detta leder till att användaren på ett
bättre sätt vägleds genom förvaltningsprocessen på ett kontrollerat och strukturerat
sätt (jfr Mullet & Sano, 1995; Brandt, 1992; Brandt, 1998).

Förvaltning av ett ADB-system bör, enligt min åsikt, åtminstone organiseras med
hjälp av en genomtänkt förvaltningsmodell som vägleder arbetsprocessen genom att
beskriva vad som ska göras. Modellen som används bör vara anpassad till systemets
storlek och omfattning samt den organisation som förvaltar och använder systemet.
En förvaltningsmodell ger verksamhetsstöd och syftar till att systemförvaltningen får
rätt kvalitet samt att förvaltningsprocessen är under kontroll så att datorstödet
uppfyller överenskomna krav inom avtalade ramar. Modellen ska också syfta till att
rutiner för förändring av systemet finns samt att ge en helhetssyn på
systemförvaltning och att allmängiltig terminologi används. Förvaltningsmodellen ska
också göra så att kostnadsutvecklingen följs eftersom den strukturerade
arbetsmodellen effektiviserar användaren i förvaltningsarbete (RRV, 1997).

Genom att skapa en förvaltningsmodell för systemförvaltningsprocessen kan, enligt
min mening, en verksamhetskontroll och styrning av förvaltningsarbetet göras. Det
finns dock en del brister i AM/Cycle eftersom bland annat ett steg för sanering och
avveckling inte finns med i förvaltningssteget (jfr Brandt, 1992; RDF, 1987). Min
reflexion är att statliga myndigheter och organisationer anser båda att avveckling och
sanering är viktiga delar i systemförvaltningen eftersom en cykel i
förvaltningsprocessen kan mynna ut i att korrigeringar, förbättringar i moduler eller
delar av systemet måste göras för att systemets gränsvärden ska kunna uppnås.
Korrigeringar i detta fall kan vara att sanera i datastrukturer eller att avveckla en
modul i systemet.

Modellen AM/Cycle ger heller inte en direkt bild av i vilken fas
förvaltningsprocessen, vid en viss tidpunkt, bedrivs. En förvaltningsprocess bör enligt
min åsikt delas in i förberedelsefas, åtgärdsfas och mätningsfas. Varför just denna
indelning? Eftersom förvaltningsprocessen kan inledas med stegen fråga, registrera,
bereda, utreda och planera talar detta för en förberedelse om att någon åtgärd ska
göras på det befintliga systemet. Åtgärdsfasen kan till exempel innehålla stegen
åtgärda, utbilda, och installera som ger stöd för den fysiska implementeringen av en
viss aktivitet till exempel förbättringar i datastrukturen varefter utbildning ges för
varje ny åtgärd som implementerats i systemet. Den sista fasen heter mätningsfasen
där bland annat drift, avveckling och sanering kan ingå. I mätningsfasen kan sedan
mätningar på systemet göras för att kontrollera att gränsvärden som är uppsatta inte
överskrids.

Med denna kortsiktiga bakgrund till förvaltning och drift är min uppfattning att
utvecklingen av förvaltningsmodeller eller förvaltningsmetoder i Sverige inte hör till
vanligheterna. De modeller och metoder som idag finns ger sällan en översiktlig
förståelse och helhetsbild över förvaltningsprocessen. De modeller som idag finns ute
i verksamheter är utifrån denna studie ofta egenutvecklade och är företagsspecifika
som gör att den inte är tillgänglig för någon utanför verksamheten. Det fåtal modeller
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och metoder som finns är generella och textuellt beskrivna i punktfrom, som i RDF
(1987) respektive RRV (1997), vilket inte leder till förenkling eller bättre förståelse
av förvaltningsprocessen, enligt Mullet & Sano (jfr Mullet & Sano, 1995; RDF, 1987;
RRV, 1997). Detta har medverkat till att arbetet ska presentera en vidareutveckling av
en förvaltningsmodell och dess verktyg till en konceptuell helhetsbild av en
förvaltningsmodell, där jag fokuserar på att vidareutveckla förvaltningsprocessen, i
form en modell som jag kallar Application Maintenance Schedule Cycle
(AMS/Cycle). Utgångspunkten är Brands modell AM/Cycle.
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3 Problembeskrivning
Vid systemutveckling idag används, enligt Hemming et al. (1987), Andersen (1994)
respektive Brandt (1992), metoder som vid utvecklingsfasen, i livscykeln, sträcker sig
fram till realisering och implementering. Delar som ofta glöms bort, eller inte planeras
i större omfattning vid systemutveckling, är systemförvaltning och drift som är en
viktig del vid införande av ett informationssystem enligt författarna.
Förvaltningsprocessen är en viktig del eftersom kostnaderna i förvaltnings- och
driftsfasen svarar för 60 till 75 procent av systemets livscykelkostnad (Brandt, 1992).

Det finns idag, enligt Brandt (1992), inte mycket dokumenterat om förvaltning och
drift i Sverige. I New York finns 250 periodiska tidskrifter om systemutveckling
medan det endast finns en tidskrift under denna tid som behandlar förvaltning och
drift vilket betyder att det finns begränsat med information inom området
systemförvaltning medan systemutveckling är ett generellt och känt begrepp i USA. I
Sverige finns det dock betydligt mindre dokumenterat om förvaltning och drift. De
undersökningar och projekt som idag görs bygger ofta på redan genomförda
undersökningar som gjorts och som finns dokumenterade i USA. De undersökningar
och projekt som i Sverige behandlar systemförvaltning, av betydelse, är bland annat
Riksdataförbundet (RDF); Systemförvaltningsprojekt 1987 och Riksrevisionsverket
(RRV); Revisionsrapport 1987 vilka är gamla och inte direkt överskådliga eller enkla
att förstå i sitt rätta samanhang. Andra studier är Bergvall (1995) och Bergvall &
Welander (1996).

De problem som ofta uppstår är, som jag ser det, när systemutvecklingsfasen går mot
realisering och implementering av system i verksamheten där stöd för
systemförvaltning uteblir. Det bör redan i tidigare faser av systemutvecklingsmetoden
finnas stöd för hur systemförvaltningen, efter implementeringen, bör bedrivas. Ofta
görs en implementering, varefter konsultfirman anser sig gjort sin del och drar sig
tillbaka. Det är istället nu som den stora och betungande delen, rent kostnadsmässigt
sett, av systemarbetet börjar. Systemförvaltningsmodellen ska ge stöd till
konsultföretaget som implementerat systemet och/eller ADB-ansvariga i
verksamheten, enligt Brandt (1998).

Genom att använda en modell för hur systemförvaltning ska bedrivas kan stora
kostnader för verksamheter undvikas (RDF, 1987; Berndtson & Welander, 1991;
Brandt, 1992; RRV, 1997). Problemet ligger i att förvaltningsprocessen inte närmare
fokuseras på förvaltningsarbetet, eftersom det ofta anses vara tillräckligt med en
systemutvecklingsmetod och det stöd som där kan finnas vid
systemförvaltningsarbetet (Brandt, 1992).

Det finns en allmän uppfattning om att det är systemutvecklingen som avgör
systemets kvalitet vilket inte är helt sant (Britton & Doake, 1993). Efter en
systemutveckling måste det finnas en dokumenterad övergång till systemförvaltning
och hur detta ska genomföras. Därefter ska systemförvaltningsprocessen påbörjas och
systemet kommer då att hela tiden anpassas till verksamhetsförändringar och de mål
som av verksamheten blivit uppsatta. Förvaltningsprocessen är därför en viktig faktor
som hela tiden ska ligga i en cykel för att kunna åtgärda de eventuella önskemål och
idéer som initieras från olika instanser (Brandt, 1992; RDF, 1987).

Ett problem som också dyker upp är att kunna bedöma och sätta en gräns för när
vidareutveckling ska betraktas som systemförvaltningsåtgärd (Berndtson & Welander,
1991). Detta problem uppstår på grund av att förvaltaren inte arbetar efter någon
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förvaltningsmodell (RDF, 1987). I modellen definieras tydligt vilka åtgärder som
ingår i akuta, små och större ändringsåtgärder i ett system (RDF, 1987). Genom att
använda hjälpmedel vid förvaltningsprocessen kan dessa problem övervinnas (Brandt,
1992).

Genom att använda en modell vid systemförvaltningsprocessen kan problem med
styrning av verksamheten övervinnas (RDF, 1987; RRV, 1997). Samtliga sju
systemförvaltningsmodeller i systemförvaltningsmodellen är av betydelse eftersom
det finns relationer till övriga aktiviteter (RDF, 1987). Dessa modeller är ofta
åsidosatta och finns inte i nämnvärd detaljrikedom, helhetsbild eller i konceptuell
form (RDF, 1987; Mullet & Sano, 1995). Förvaltningsprocessen finns dock i olika
form eller utförande, beroende på verksamhet, men har med Brandts AM/Cycle blivit
en fungerande konceptuell modell för hur förvaltningsprocessen kan bedrivas (Brandt,
1992), vilket har gjort att detta arbete i huvudsak kommer att använda denna
informationskälla samt vidareutveckla denna modell. Det är dock avsaknaden av den
övergripande konceptuella helhetsbilden (jfr Mullet & Sano, 1995) samt relationerna
mellan stegen och verktygen som gjort att vidareutvecklingen av modellen kommer
att göras i detta arbete, som en möjlig alternativ modell vid förvaltningsprocessen
(Brandt, 1992).

• Min hypotes i detta arbete, vad gäller AM/Cycle, är att den konceptuella
kopplingen mellan olika verktygstyper och de förvaltningssteg som sker i
förvaltningsprocessen inte existerar i samma utsträckning som det ifrån början var
tänkt. Detta betyder att förståelsen av modellens funktionalitet, enligt min
uppfattning, inte riktigt räcker till för att urskilja relationerna mellan verktygstyper
och förvaltningssteg eller vilka möjliga verktygstyper som kan användas vid ett
specifikt förvaltningssteg (se kapitel 2.6, figur 7; Brandt, 1992). Detta strider
också mot den konceptuella struktur och designprinciper som Mullet & Sano
(1995) förespråkar, vilket betyder att det kan vara svårt att förstå vilka möjliga
verktyg som kan användas i förvaltningsstegen och hur strukturen samt
grupperingen utvecklats.

• En annan hypotes är att förvaltningsprocessen också har en avsaknad av
sanerings- och avvecklingssteget som, i Brandts modell, eventuellt skulle kunna
bedrivas i driftsteget men nämns inte av författaren (Brandt, 1992). Sanering är
dock en viktig del i livscykeln på grund av att det vid förändring av systemet kan
innebära att tex. datastrukturer saneras bort eller att hela eller delar av moduler
saneras samt att hela system avvecklas (Brandt, 1992; RDF, 1987). Enligt RDF
(1987) är sanering och avveckling av stor betydelse i förvaltningsprocessen,
eftersom förvaltningsprocessen kan leda till att delar måste saneras, till exempel
kodskelett, eller hela delar av moduler i systemet avvecklas för att önskade
systemvärden ska kunna uppnås. Gränsen mellan sanering och avveckling är inte
skarp. Denna gränsdragning kan se olika ut beroende på vilken verksamhet det
gäller. Genom att använda modeller för sanering och avveckling kan en bättre
kontroll göras.

Med utgångspunkt från studierna av Lientz & Swanson (1980) och Brandt (1992)
ligger problematiken i avsaknaden av den övergripande konceptuella helhetsbilden
genom att använda grafiska utvecklingsprinciper (jfr Mullet & Sano, 1995) samt en
vidareutveckling av en konceptuell förvaltningsmodell så att modellen ska kunna ge
stöd genom ökad struktur och kontroll vid systemförvaltningsprocessen, vilket också
kan leda till förenkling/förbättring vid förvaltningsarbetet (Brandt, 1992). Den nya
modellen som ska presenteras i detta arbete kallas för Application Maintenance
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Schedule Cycle (AMS/Cycle) som kommer att behandla systemförvaltning och drift i
form av en konceptuell modell där arbetsprocessen följer ett schema med ett antal steg
som ska effektivisera och strukturera användaren i förvaltningsarbetet. Rapporten
kommer också att påvisa vikten av förvaltningsverktyg och när dessa kan användas
med hjälp av AMS/Cycle.

3.1 Problemprecisering
Fokuseringen i detta arbete kommer att ligga på vidareutveckling av en
systemförvaltningsmodell vad gäller systemförvaltningsprocessen samt vilka typer av
verktyg som kan ge stöd vid förvaltningsstegen i förvaltningsmodellen, där effekten
av detta gör att förvaltningsarbetet effektiviseras genom att struktur och kontroll i
förvaltningsarbetet uppnås.

Rapporten kommer att fokusera på vidareutveckling av förvaltningsmodellen
AM/Cycle för att bättre kunna öka förståelsen och bidra med en enkel modell som ger
en översiktlig bild av systemförvaltningsprocessen i sin helheten. AM/Cycle är en
unik modell för förvaltningsprocessen eftersom en konceptuell bild används som
gestaltar förvaltningsprocessen och dess informationsflöden. Modellen bygger också
på en enkätundersökning av Lientz & Swanson (1980) som är en viktig milstolpe i
historien eftersom denna undersökning bedrivs under tre år och omfattar 487
verksamma företag vad gäller kartläggning av förvaltningsvanor. Arbetet ska också ge
ökad kunskap vad gäller förvaltningsverktygens områden i de olika
förvaltningsfaserna i den vidareutvecklade modellen AMS/Cycle.

Detta medför att den konceptuella modell, som i detta arbete ska utvecklas, kommer
att utvecklas efter de principer som finns för att bättre organisera och ge användaren
utökad samt förbättrad kontroll vid förvaltningsprocessen (Mullet & Sano, 1995). En
konceptuellt tydligare och övergripande bild av förvaltningsprocessen ska utvecklas
med hjälp av Brandts modell AM/Cycle och den generella modell som RDF (1987)
presenterar samt designprinciper enligt Mullet & Sano, där stegen i processen ska
kunna ge vägledning till de verktyg som är möjliga att använda i steget (jfr Mullet &
Sano, 1995; Brandt, 1992; RDF, 1987; Lientz & Swanson, 1980). Vidare kommer
eventuellt ytterligare steg att läggas till i processen vilket kommer att betyda att ett
flertal steg kommer att utvecklas i schemat för förvaltningsprocessen.

De frågeställningar som kommer att vara centrala i detta arbete är följande frågor:

1. Vilka steg bör finnas med i en systemförvaltningsprocess?

Denna frågeställning är viktig, eftersom förvaltningsprocessen kan kontrollera och
styra verksamheten mot de uppsatta målen och kan bestå av olika steg beroende på
vilken verksamhet som granskas. Förvaltningsprocessen kan underlätta arbetet för
dem som ansvarar för systemförvaltningen, eftersom förvaltningsprocessen styrs av
ett schema som steg för steg kan styra verksamheten genom förvaltningsprocessen.
Förvaltningsprocessen gör också förvaltningsarbetet roligare och mer utmanande samt
meningsfyllt för användaren, eftersom arbetet organiseras och styrs på ett bättre sätt,
när det finns en befintlig modell för hur förvaltningsprocessen bör bedrivas.
Frågeställning här ovan uppkom genom att en enkätundersökning gjordes i USA som
undersöker verksamheters vanor vad gäller systemförvaltning (Lientz & Swanson,
1980). Frågeställningen är relevant eftersom organisationer har delade uppfattningar
vad gäller de steg som bör finnas i en förvaltningsprocess.

2. Hur kan systemförvaltningsprocessen förenklas/förbättras för dem
som bedriver förvaltningsarbete?
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Frågeställningen är relevant, eftersom förvaltningsprocessen inte finns i någon tydlig
eller begriplig, översiktlig bild idag, vilket gör att kontrollen och strukturen i
förvaltningsarbetet inte blir lika effektiv som när den finns i en konceptuell form.
Området finns tydligt definierat men skulle kunna förbättras för dem som kommer i
kontakt med förvaltningsprocessen, vilket också skulle effektivisera
förvaltningsarbetet. Intresset för denna frågeställning uppkom också för att
förvaltningsprocessen är ett relativt nytt område och beskrivs i Hur bedriver man
systemförvaltning av Brandt (1992; 1996; 1998) samt Lientz & Swanson (1980). Den
modell som Brandt presenterar i sitt arbete är, enligt min mening, av sådan viktig
karaktär eftersom den bygger på den viktiga enkätundersökningen av Lientz &
Swanson, vilket gjorde det till en önskan att vidareutveckla denna modell på ett sådant
sätt att den skulle kunna göras mer tydlig och överblickbar samt bidra till en tydligare
kontrollerad struktur i förvaltningsprocessen (jfr Mullet & Sano, 1995).

3.2 Problemavgränsning
Arbetet kommer att fokusera på vidareutveckling av förvaltningsmodellen AM/Cycle.
Denna modell är intressant på grund av att modellen är unik i sin struktur och
konceptuella presentation samt konceptuella modell som visar förvaltningsprocessens
möjliga steg på et visuellt sätt (Brandt, 1992). Modellen bidrar också med viktiga steg
i förvaltningsprocessen och ökar förståelsen för förvaltningsarbetet samt bidrar med
en enkel modell som ger en översiktlig bild av systemförvaltningsprocessen i sin
helhet. Arbetet ska också medverka till ökad kunskap vad gäller förvaltningsverktyg i
de olika förvaltningsfaserna i den vidareutvecklade modellen AMS/Cycle.

AMS/Cycle ska utvecklas i form av en modell för systemförvaltningsprocessen, som
även består av ett schema, över vad som ska eller kan göras i en
systemförvaltningsprocess. Modellen är inte utvecklad som en metod och kan därför
inte vara ett verktyg som kan ge stöd för hur systemförvaltningsprocessen ska
bedrivas.

Arbetet kommer inte att behandla förvaltningsmodellen AMS/Cycle:s koppling till
systemutvecklingsmetoder eller andra metoder och modeller, eftersom modellen ska
kunna användas oberoende av miljö, utan kommer endast att belysa
förvaltningsprocessen i form av en konceptuell modell och schema med tillhörande
förvaltningssteg och möjliga verktygstyper. Funktonaliteten hos verktygen, i de olika
förvaltningsfaserna, kommer inte att diskuteras i detalj, eftersom detta skulle ta allt för
mycket tid i anspråk. Detta betyder att endast övergripande användningsområden av
verktygen i förvaltningsmodellen kommer att behandlas och beskrivas.

AMS/Cycle kommer att utvecklas i form av ett schematisk modell för vad en
förvaltningsprocess kan göra. Modellen kommer inte att stödja hur
förvaltningsprocessen ska genomföras. De steg som presenteras i modellen behöver
inte användas i den ordning eller antal som modellen förevisar.

AMS/Cycle kommer också att utvecklas så att den ska kunna användas oberoende av
vilken systemutvecklingsmetod eller arbetsmetod som ligger till grund för
verksamheten. Modellen ska kunna användas som ett komplement till redan befintliga
arbetssätt i förvaltningsprocessen som ett stöd och kontrollverktyg vid styrning av
verksamheten.
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3.3 Förväntat resultat
Resultatet förväntas mynna ut i en konceptuellt schematisk modell för vad en
systemförvaltningsprocess bör eller kan göra i en verksamhet. Förhoppningen är att
också AMS/Cycle ska resultera i ett schema där ett flertal steg ska kunna strukturera
upp en förvaltningsprocess på ett överskådligt och strukturerat sätt.

AMS/Cycle förväntas resultera i en konceptuell bild som kopplar samman de verktyg
som är aktuella för det specifika steget i förvaltningsprocessen, vilket ska ge en
överblick över vilka verktyg som kan användas i de olika förvaltningsstegen enkelt
ska kunna kopplas till det steg som är aktuellt. Kopplingen mellan verktyg och
förvaltningssteg blir naturligare eftersom strukturen och grupperingen följer vissa
designprinciper som förbättrar relationerna mellan förvaltningssteg samt
verktygstyper. Detta kan leda till att även den oinsatte kan inhämta information om
hur en förvaltningsprocess bör eller kan bedrivas.

Förhoppningen är också att AMS/Cycle ska kunna användas som ett alternativ till den
redan befintliga modellen AM/Cycle för att enklare kunna identifiera de rätta
kopplingarna mellan verktyg och systemförvaltningssteg samt att strukturera och
orientera användaren i hans arbete genom hela systemförvaltningsprocessen.
AMS/Cycle förväntas också bidra till en bättre kontroll och effektivisering vid
förvaltningsarbetet samt orientering om var förvaltningsarbetet vid en viss tidpunkt är
lokaliserad i förvaltningsprocessen. Effektiviseringen förväntas uppnås därför att
tidsbesparingar kan göras vid förvaltningsprocessen eftersom modellen strukturerar
förvaltaren om vad som ska göras vid nästa förvaltningssteg och därför inte spiller
nödvändig tid. Förvaltningsarbetet kan därför förväntas bedrivas så att en bättre
framförhållning finns vid förvaltningsprocessen.
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4 Metod
Detta kapitel beskriver tidigare arbeten samt möjliga metoder som kan vara relevanta
för detta arbete. Utifrån den diskussion som här kommer att föras kan sedan relevanta
metoder väljas för arbetet. De planerade metoderna är litteraturstudier,
enkätundersökning, fallstudier och att direktintervjuer eller fria intervjuer skulle
genomföras.

Dessa metoder skulle användas eftersom litteraturstudie var en nödvändighet för att
hitta tidigare arbeten inom området systemförvaltning. En intervjumetod skulle med
fördel kunna appliceras i arbetet eftersom fria intervjuer skulle vara en relevant del i
att få en strukturerad informationsinsamling vad gäller modellen AM/Cycle och hur
respondenterna på ett fritt och spontant sätt uppfattar denna modell. Intervjuerna
skulle eventuellt innefatta en kortare presentation av arbetet. Därefter kan enkla
inledande frågor ställas gällande förvaltningsmodellen AM/Cycle men skulle i minsta
mån undvika att styra respondenten i sin kreativitet och egna funderingar om hur
denna modell fungerar rent praktiskt, vilket sedan skulle kunna dokumenteras för att
styrka de hypoteser som framkommer i detta arbete (se kapitel 3).

För att bättre förstå omfattningen av systemförvaltningsområdet kommer också en
presentation göras av det material som är relevant för arbetet. Den litteratur som
kommer att presenteras är i huvudsak det material som finns att inhämta inom
området systemförvaltning (se kapitel 4.4).

4.1 Möjliga metoder
De metoder som verkar relevanta för arbetet är fallstudier, intervjuer,
enkätundersökningar och litteraturstudier. Dessa metoder ska var för sig beskrivas
varefter ett metodval ska göras med utgångspunkt av arbetets karaktär samt
omfattning. Enkäter, fallstudier litteraturstudier, och intervjuer syftar till att på olika
sätt och från olika källor, samla in information om problemdomänen. Fallstudier, är i
sig själva, ingen komplett metod. Enligt min åsikt kräver fallstudier användning av
någon eller ett flertal andra metoder för informationsinsamling.

4.1.1 Fallstudie

Case studies  eller fallstudier är, enligt Sharan (1994), inte någon ny företeelse. Om
man ser tillbaka historiskt så har fallstudier används inom många olika områden så
som psykologi, sociologi, arbetsvetenskap och statskunskap, för att nämna några,
menar Sharan. Även om begreppet fallstudie är väldefinierat och välkänt råder det
ändå oenighet om vad det egentligen går ut på. Med hjälp av fallstudie kan
fallundersökningar utveckla och pröva en teori där man kan använda både kvantitativ
och kvalitativ information.

Fallstudier är, enligt Sharan (1994), en metod som kan användas när man systematiskt
studerar en företeelse i ett visst avgränsat område. Ett metodiskt angreppsätt innebär
att en plan konstrueras för insamling, organisering och integrering av information
eller data vilken sedan resulterar i ett forskningsresultat (Sharan, 1994).

Fallstudier kan, enligt Sharan (1994), med fördel användas då undersökningar om
aktuella eller nutida händelser står i fokus. Fallstudiens grunder ligger i den direkta
observationen och den systematiska intervjun. Detta betyder också att fallstudien,
enligt min mening, egentligen är en blandning av metoder och är i sig själv inte någon
renodlad metod. Fallstudiens fördelar, fortsätter Sharan, är styrkan att kunna hantera
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många olika typer av empiriskt material så som dokument, intervjuer och
observationer. En fallstudie är därmed, enligt Sharan (1994), en undersökningsform
för specifika företeelser som en modell, ett program, en händelse eller en person. Det
viktiga i fallstudien är dock att avgränsa det område som ska undersökas eller som är
av intresse. Området av intresse kan avgränsas, som ett problemområdet, i detta fall
förvaltningsprocessen med dess modell AM/Cycle där, delar av modellen, i någon
form utgör en hypotes (Sharan, 1994).

Eftersom resultatet i en studie, enligt Sharan (1994), ska vara en tät beskrivning,
vilket betyder att undersökningen resulterar i en fullständig och exakt textuell
beskrivning som följer ett procedurellt arbetsförfarande av den företeelse eller
händelse som studerats, kan resultatet därför presenteras i en kontrollerad och
detaljerad form av det problemområde som undersöks. Detta betyder att metoden inte
är att föredra i detta arbete, enligt min åsikt, eftersom en fallstudie tar längre tid i
anspråk än den tid som finns tillgänglig för detta arbete.

4.1.2 Intervjuer och enkäter

En intervju är en personlig undersökningsform, enligt Patel & Davidson (1994), där
intervjuaren fysiskt träffar respondenten och ställer relevanta frågor till denna person
som gör att information inom problemdomänen samlas in. Det finns också en
möjlighet att genomföra intervjuundersökningar via en telefonförbindelse vilket inte
är att rekommendera eftersom viktiga spontana reaktioner från respondenten går
förlorade, menar Patel & Davidson.

När intervjuaren arbetar med sina frågor måste två aspekter beaktas, enligt Patel &
Davidson (1994). Hur stort ansvar ska lämnas till intervjuaren vad gäller frågornas
utformning och ordning? Detta kan mätas i graden av standardisering. Vi måste också
ta hänsyn till i vilken utsträckning frågorna kan tolkas av respondenten. Detta
benämns ofta som graden av struktur (Patel & Davidson, 1994).

Intervjuer gjorda i ett kvalitativt perspektiv utmärks, enligt Trost (1997), av att man
ställer enkla frågor där svaren ofta blir komplexa och innehållsrika vid
informationsinsamlingen medan en intervju i kvantitativt perspektiv erhålls mycket
information som dock är mer enahanda och inte så bred eller innehållsrik, menar
Trost.

Vid informationsinsamling gällande intervjumetoden, talar man om direkt- och
indirektintervju samt strukturerad och ostrukturerad informationsinsamling, enligt
Ekholm & Fransson (1992). Den direkta insamlingen av information, fortsätter
Ekholm & Fransson, är de undersökningar där iakttagaren ser med egna ögon vad som
sker medan den indirekta informationsinsamlingen innebär att man tar del av
iakttagelser som gjorts av någon annan. Den strukturerade informationsinsamlingen,
menar författarna, är hårt styrd eftersom området innefattar planerade observationer,
tester och enkätundersökningar där svarsalternativen i förväg är formulerade. Den
ostrukturerade informationsinsamlingen innefattar rollspel, fria intervjuer och
spontana iakttagelser. Den lågstrukturerade eller ostrukturerade ansatsen gör att
respondenten får fria händer på så vis att intervjuaren, i största möjliga utsträckning,
inte försöker att påverka respondenten i någon riktning vid frågeställningarna.

En fördel med den lågstrukturerade direkta metoden är, enligt Ekholm & Fransson
(1992), att det gör det möjligt att ny oväntad information insamlas. Denna metod,
menar författarna, kan ses som den spontana iakttagelsen. Nackdelen är dock att det
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kan vara svårt att kontrollera informationskvaliteten, enligt författarna. Frågemetoder
illustreras i figur 8.

Direkt

Indirekt

Planerad
observat ion

Test

HögstruktureradLågstrukturerad

Del tagande
observat ion

Spontana
iakttagelser

Rol lspel
Fri intervju

Planerad
intervju

Enkät  med
öppna svar

Enkät  med
fasta svarsalt .

Figur 8: Olika intervjumetoder för informationsinsamling (Ekholm & Fransson, 1992,
sid 9).

Intervjuns problemdomän, enligt min uppfattning, ligger inom frågemetodområdet,
vilka är indirekta metoder och direkta metoder. Detta kapitel behandlar därför två
besläktade metoder, nämligen intervju och enkätundersökning som ligger under den
indirekta ansatsen.

Frågemetoder kan vara olika hårt styrda vad  gäller frågor och svar, enligt Ekholm &
Fransson (1992). Den hårdast styrda är den typ av enkätundersökning där både frågor
och svarsalternativ har formulerats i förväg. Den mest ickestyrda metoden är, vad
gäller frågemetoder, den fria intervjun där intervjuaren endast styrs av en grov
domänkunskap inom området hon/han tänker undersöka (Ekholm & Fransson, 1992).

Vid en intervjumetodisk undersökning bestäms, enligt Gordon (1978), alltid ett syfte.
Denna undersökningsform, fortsätter Gordon, är ett slags verktyg för
informationsinhämtning där ett syfte och mål med undersökningen tidigt fastställs.
Med undersökningen bevisas om våra teser är sanna eller osanna, menar Gordon
(1978).

Den fria intervjun, spontana iakttagelser skulle, enligt min åsikt, kunna vara aktuella
metoder för informationsinsamling i detta arbete. Varför just dessa metoder?
Intervjuer angående förvaltningsmodellen AM/Cycle är viktiga för arbetet eftersom
hypoteser skulle kunna styrkas genom den fria intervjumetoden. Fördelen med den
fria intervjun (se figur 8) är att respondenten, i så liten utsträckning som möjligt,
påverkas av styrda färdigformulerade frågor. Meningen är att respondenten ska, utan
större påverkan, reflektera över modellen AM/Cycles uppbyggnad och struktur samt
hur den används.

Den spontana iakttagelsen som metod skulle kunna tillföra ytterligare ny information
från respondenten genom att respondenten reflekterar och kommer med egna kritiska
inlägg samt egna funderingar eller värderingar kring problemområdet, vilket skulle
öka kunskapen om hur olika respondenter i olika miljöer och verksamheter uppfattar
modellen AM/Cycle vad gäller det praktiska handhavandet och förståelsen av
modellen. Positivt med den direkta intervjumetodiken är att kontakten med



Metod

24

respondenten gör att materialinsamlandet blir hög rent kvalitativt och innehåller
relevant information inom området. Negativt är ändå att det finns en överhängande
risk att respondenten blir styrd av intervjuaren.

4.1.3 Litteraturstudier

Litteraturgenomgångens primära syfte är, enligt Patel & Davidson (1994), att samla
den kunskap som redan existerar om det problemområde som är aktuellt. I en
litteraturundersökning försöker jag att skapa en teoretisk plattform som kan fungera
som en referensram, tolknings- eller processmodell, för arbetet. Vidare är
litteraturstudier, enligt Patel & Davidson (1994), en metod för att definiera och
avgränsa nyckelbegrepp. Ambitionen är också att bidra till precisering av
problemställning genom att klarlägga redan befintlig information om
problemdomänen, för att därefter precisera de områden där information saknas (Patel
& Davidson, 1994).

Litteraturundersökningar kan också vägleda oss till metodval som kan appliceras på
problemdomänen, menar Patel & Davidson. Litteraturgenomgången hänger ofta
samman med tidigare undersökningar eftersom man med hjälp av litteraturen försöker
belysa så mycket som möjligt av det problem som formulerats i
problembeskrivningen (Patel & Davidson, 1994). På detta sätt har val av
karakterisering av arbetet på ett problemsökande sätt gjorts, fortsätter Patel &
Davidson. Med problemsökning åsyftar jag att undersöka de problemställningar där
frågorna belyses ur olika perspektiv. På detta sätt kan lösningar till
problemställningen besvaras.

Syftet med litteraturstudier är, enligt min mening, att inhämta information om
problemdomänen från litteratur som behandlar området. Information som är relevant
kan inhämtas från böcker, tidsskrifter, rapporter, fallstudier eller Internet, för att
nämna några. Enligt min åsikt är det också viktigt att litteraturens relevans och
pålitlighet fastställs. Källan bör, enligt Patel & Davidson (1994), helst vara
vetenskapligt accepterad och litteraturen ska beskriva den problemdomän som ska
undersökas. Dessutom är det viktigt, fortsätter Patel & Davidson, att använda litteratur
som är relevant, central och som täcker problemdomänen, för att kunna studera
problemställningen ur olika perspektiv. När tillräcklig litteratur studerats, ska
informationen analyseras med avseende på problemställningen (Patel & Davidson,
1994).

Litteraturstudier är, enligt min mening, den vanligaste metoden för
informationsinhämtning från ett visst område. Denna aktivitet är ibland den första i de
flesta forskningssammanhang eftersom forskaren måste inhämta kunskap om var
forskningen befinner sig i det aktuella området för att relevant, aktuell information
och data ska kunna inhämtas. Åsikterna är delade inom området eftersom det ofta
existerar flera olika perspektiv. Det intressanta i denna metod, enligt min uppfattning,
är att göra en balanserad nulägesbeskrivning av den vetenskapliga synen på
problemdomänen. Med begreppet balanserad åsyftas att urvalet av källor avspeglar en
bild som inte styrs för mycket av det egna perspektivet. Det begränsade
tidsperspektivet bestämmer hur omfattande studien blir. Källor kan vara allt från
forskarrapporter till vanliga tidsskrifter.

4.2 Val av metod
Litteraturstudier som metod är, enligt min mening, aktuell i detta arbete eftersom
tidigare tillgänglig vetenskaplig information är att föredra med hänsyn till arbetets
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tidsplan och omfattning. Denna plan ger inte utrymme för att göra någon
undersökning av mer omfattande karaktär, så som fallstudier eller
enkätundersökningar, och är beroende av all tillgänglig forskning inom området
systemförvaltning som är ett nytt och outforskat område om man jämför med
systemutvecklingens forskningsområde som är väl utvecklat och beprövat i
verksamheter.

I detta arbete kommer fria intervjuer och spontana iakttagelser att bedrivas gällande
Brandts modell AM/Cycle för att kunna fastställa hypoteser som framtagits om denna
modell. Vidare kommer litteraturstudier inom problemdomänen systemunderhåll och
systemförvaltning att användas (se kapitel 4.4). Dessa litteraturstudier är viktiga
eftersom forskningsområdet systemförvaltning idag inte är vanligt förekommande vad
gäller modeller i förvaltningsprocessen. Vidare skulle det uppta för mycket tid i
anspråk om egna undersökningar av typen fallstudier eller enkätundersökningar
skulle appliceras i detta arbete inom problemdomänen. Enligt min åsikt så är en
enkätundersökning i detta arbete för arbetsintensiv med avseende på antalet
respondenter som måste kontaktas i företag som bedriver förvaltning av
informationssystem. Detta gör att intervjuer i praktiken blir mindre arbetskrävande
vad gäller förarbete, informationsinsamling och analys eftersom
förvaltningsverksamheter fortfarande är en ny företeelse och färre kontakter med
respondenter behöver därför göras.

Den viktigaste metoden i detta arbete är litteraturstudier som är viktiga med avseende
på de frågeställningar som framställdes i kapitlet för problemprecisering (se kapitel
3.1). Genom en omfattande litteraturstudie om problemdomänen systemförvaltning
kan frågeställningar och hypoteser förankras i materialet genom att jämföra
undersökningar av redan befintliga studier och ställa dessa mot varandra.

En metod som också kommer att appliceras i detta arbete är intervjumetodik med fria
intervjuer och observationer av respondenter, vilket leder till iakttagelser och
spontana reaktioner om modellen AM/Cycle. Hypoteser som avser AM/Cycle kan på
detta sätt förankras i materialet och nya observationer, slutsatser eller konstateranden
också kan uppdagas. De hypoteser som åsyftas är bland annat att den konceptuella
kopplingen mellan förvaltningsstegen och de olika verktygstyperna saknas, där syftet
är att tydliggöra relationerna mellan förvaltningsstegen och verktygstyperna. En
annan hypotes av vikt är att förvaltningsmodeller vad gäller förvaltningsprocessen
saknar steget för avveckling och sanering, vilket bör finnas med i en
förvaltningsprocess eftersom sanering och avveckling är viktiga  beståndsdelar i
förvaltningsprocessen enligt Brandt (1992; 1998), RDF (1987) och RRV (1997).

Intervjuerna inleds med de företagsspecifika frågorna varefter en allmän presentation
görs av begreppen systemunderhåll och systemförvaltning samt att en övergripande
genomgång av förvaltningsprocessen delges respondenterna. Därefter ställs de
AM/Cycle specifika frågorna där också respondenten får reflektera och analysera
modellen AM/Cycle där intervjuaren kan observera respondentens iakttagelser och
reaktioner om stegen i förvaltningsprocessen.

De företagsspecifika frågorna har framtagits för att påvisa respondentens
kvalifikationer gällande systemförvaltning där till exempel erfarenheter inom
förvaltningsområdet dokumenteras. Frågor ställs också vad gäller rutiner vid
förvaltningsprocessen när krav och frågor inkommer av systemanvändare samt hur
denna process tillämpas. Frågor om metoder och modeller ställs också för att fastställa
vilka metoder/modeller som används idag i verksamheten och vilka för/nackdelar som
finns med att tillämpa metoder/modeller i den specifika verksamheten. Detta är ett led
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i att förankra problemfrågeställningen om hur förvaltningsprocessen kan
förbättra/förenkla vid förvaltningsarbetet och vilka steg som bör finnas med i en
modell för systemförvaltningsprocessen (se kapitel 3.1).

De frågor som ställs gällande AM/Cycle specifika frågedelen är om respondenten kan
upptäcka några fördelar eller nackdelar med modellen AM/Cycle vad gäller
förvaltningsprocessen och i så fall varför respondenten uppfattar modellen på ett
specifikt sätt. Respondenten får också möjligheten att lägga till eller ta bort steg i
förvaltningsprocessen eller/och lägga till/ta bort verktygstyper i modellen AM/Cycle.
Respondenten får också reflektera över hur modellen används eller hur den fungerar.
Dessa frågor är ämnade att förankra problemfrågeställningar om vilka steg som bör
finnas i en modell för förvaltningsprocessen och att få klarhet i hypotesen om hur
modellen AM/Cycle fungerar gällande kopplingen eller sambanden mellan
förvaltningsstegen och verktygstyperna i modellen.

Den genomgång som gjorts av relevanta verk eller de verk som fanns att hitta, som
behandlar systemförvaltning, finns material som kan verka gammal och föråldrad. Det
finns dock inte något större utbud vad gäller forskning inom
systemförvaltningsområdet och gör därför att verk från tidigt 80-tal fortfarande är
aktuell. Om man gör en jämförelse mellan systemförvaltning och systemutveckling
upptäcker man ganska omgående att systemförvaltningsdomänen har eftersatts vad
gäller kvalitet och kvantitet. Det är därför uppenbart att litteratur från tidigt åttiotal
fortfarande gäller som ramverk för systemförvaltning om man ser från ett svenskt
perspektiv. Den litteratur som huvudsakligen är relevant för detta arbete presenteras i
kapitel 4.3 som behandlar tidigare arbeten inom systemförvaltningsområdet som
används i syftet att framställa och utveckla modellen AMS/Cycle. Det finns olika
kritik till denna litteratur som skulle kunna läggas fram men bör enligt min
uppfattning inte framställas eftersom denna litteratur i kategorin systemförvaltning
knappt har hunnit spridas eller förankrats i verksamheter. De undersökningar och
forskningsresultat inom området är också begränsat vilket gör att all material inom
förvaltning är av intresse. Med hänsyn till det ovanstående skulle kritiken verka
irrelevant och onödig med avseende på den ringa forskning som bedrivits inom detta
område. Det handlar därför om att ta del av den information som finns och utifrån
denna försöka bidra med något nytt till detta område vilket, enligt min uppfattning,
sannerligen behövs.

4.3 Använda arbeten
I USA gjorde Lientz & Swanson (1980) en enkätundersökning för att kartlägga
företagens rutiner gällande systemförvaltningsarbetet. Resultatet presenterades 1980 i
form av en rapport med titeln Software Maintenance Management. Undersökningen
var mycket omfattande och berörde 487 verksamma företag i USA. Denna rapport
ligger också till grund för vidareutvecklingen av systemförvaltningsmodellen
AMS/Cycle och är därför viktigt material för detta arbete.

En författare som också använder Lientz & Swansons rapport är Peder Brandt (1992)
som presenterar sin rapport Hur bedriver man systemförvaltning. I denna rapport
utvecklar Brandt en systemförvaltningsmodell med namnet AM/Cycle som
vidareutvecklats från IBM:s systemutvecklingsmetod AD/Cycle. Brandts modell
AM/Cycle är en konceptuell modell som ger en översiktlig bild av
systemförvaltningsprocessen, vilket till stor del kan bidra som hjälp vid utvecklingen
av AMS/Cycle. Brandt använder i sin undersökning samma frågor som Lientz &
Swanson använde i sin enkätundersökning, med undantag av några extra frågor som
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tillförts. Brandt gjorde dock sin undersökning för att studera och dokumentera de
svenska förhållandena vad gäller förvaltningsarbete ute hos verksamheter.

Peder Brandt (1996) presenterade en handbok i systemförvaltning med titeln
Systemförvaltningshandboken. I denna handbok finns information om hela
förvaltningsarbetet. De uppgifter som kan bidra till denna rapport är dock de verktyg
som kan användas vid systemförvaltningsprocessen samt olika konceptuella
illustrationer som presenteras i materialet. Denna litteratur kan ses som en komplett
handbok i systemförvaltning.

Det finns också viktiga statliga undersökningar som också är en viktig faktabas och
som kan komma att tillföra viktiga delar vid framställningen av detta arbete.
Riksrevisionsverket (RRV), som 1997 presenterade sin sammanfattande rapport om
systemförvaltning, presenterar i rapporten erfarenheter från en serie av granskningar
inom området systemförvaltning. Enligt RRV (1997) är syftet med rapporten att ge
myndigheter möjlighet att undvika fällor vid systemförvaltning, som ibland kan ge
stora och återkommande kostnader vid dålig systemförvaltning. Rapporten har titeln
Bättre systemförvaltning och ger kunskaper om hur ledning, systemägare och
förvaltningsansvariga ska bedriva sitt arbete på bästa sätt och ger därför viktig
information till mitt arbete.

Riksdataförbundet (RDF) presenterade 1987 resultaten av de projekt som påbörjades
redan i början på 80-talet. Dessa rapporter, som tillsammans utgör en rapportserie, har
till stor del också utgjort stommen i detta arbete där information om figurer och
konceptuella illustrationer har gjort att utvecklingen av AMS/Cycle kunde påbörjas.
Rapportserien av RDF (1987) är den enda i sitt slag och är ett täckande upplagsverk
inom området systemförvaltning.

Berndtson & Welander (1991) utgav boken Fungerande systemförvaltning, som är en
lättöverskådlig sammanfattning av hur en fungerande systemförvaltning bör bedrivas.
Från denna bok kan svar till många och enkla frågor besvaras och kan också bidra
med detta i arbetet och framställningen av mitt arbete. Boken kan också bidra med att
skilja systemförvaltning från närligande områden som systemutveckling,
vidareutveckling, systemunderhåll och så vidare.

Péter Révay (1992) har i denna rapport bidragit med sin syn på den moderna
systemförvaltningen. Révay utgav boken Modern systemförvaltning, där detaljerad
information om förvaltningens aktiviteter gett en bred och detaljerad kunskapsgrund
till detta arbete. Révay menar i sin bok att modern systemförvaltning betydligt ska
minska förvaltningskostnaderna och göra förvaltningsarbetet roligare för dem som
berörs. Révay presenterar också Postens förvaltningsmodell vad gäller
förvaltningsprocessen.

Peder Brandt et al. (1998) utgav Välja och förvalta standardsystem. Denna litteratur
kan till detta arbete bidra med en bättre förståelse av helheten genom att presentera en
översiktlig bild av hur systemförvaltning kan bedrivas, där systemförvaltningen är en
del av informationssystemet. Beroende på om egenutveckling eller standardsystem
används vid systemutveckling berörs systemförvaltningen olika mycket av detta
faktum. Detta har därför gett nya insikter om den miljö där systemförvaltning bedrivs.

Denna litteratur är den som i huvudsak har, enligt min mening, varit viktig och
behandlat det relevanta området. Det tillkommer dock ytterligare litteratur som
behandlar olika delar av systemutveckling som också är viktig med avseende på
systemförvaltning. Den ovannämnda litteraturen är dock den som, till större delen,
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används vid vidareutvecklingen av systemförvaltningsmodellen AMS/Cycle
tillsammans med övrig litteratur som angivits i referenserna.

4.4 Planering
Detta kapitel behandlar arbetet med de metoder som ska användas i detta arbete.
Kapitlet tar upp hela den arbetsprocess som består av metoder, modeller och verktyg.
Denna del redogör för hur arbetets genomförande är tänkt att utföras för att senare
kunna jämföras med kapitlet för genomförande. På detta sätt kan en kontroll av det
planerade och det som verkligen genomfördes jämföras samt utvärderas mot varandra.

Detta arbete inleds med att studera den litteratur som finns inom området
systemförvaltning. Det material som idag, så vitt jag vet, finns inom detta område är
begränsad eftersom systemförvaltning är ett nytt begrepp som kommer ifrån det
gamla begreppet systemunderhåll. Med tanke på att systemunderhållet som begrepp
myntades runt 60-talet och att systemförvaltning kom att bli det nya begreppet för
systemåtgärder är det inte speciellt gammalt. Systemförvaltningsbegreppet
presenterades runt 1987 av RDF. Efter litteraturstudien kommer fria intervjuer och
spontana observationer att användas som undersökningsmetoder för att stödja arbetets
hypoteser och problemfrågeställningar (se kapitel 3.1) vad gäller modellen AM/Cycle
av Peder Brandt.

Efter insamlingen av materialet följer en utvärdering och analys där materialet ställs
mot varann utav det stoff som inkommit från litteraturen och respondenter från
intervjuer samt observationer som gjorts i samband med intervjuerna. Efter att all
information analyserats kan en vidareutveckling av modellen AM/Cycle börja ta
form. Innan denna modell utvecklas kommer en generell modell som översiktligt
presenterar den nya AMS/Cycle:s olika faser. Denna modell kommer också att
innehålla de steg som finns i förvaltningsprocessen.

Efter att den generella modellen är framställd kan utvecklingen av AMS/Cycle
påbörjas med avseende på de faser och steg som ska ha presenterats i den generella
modellen eller översiktsbilden av AMS/Cycle. Efter att modellen AMS/Cycle har
presenterats ska varje steg var för sig noggrant och metodiskt genomgås för att
fastställa vad varje steg har till uppgift och vilken funktion det har i modellen. I varje
steg kommer dessutom ett eller flera som är exempel på verktyg som kan användas i
det specifika steget att presenteras.

Detta är i stort den arbetsprocess som ligger till grund för arbetets resultat vad gäller
kvalitet och användbarhet som kan resultera i en förvaltningsmodell vid
förvaltningsprocessen, där modellen kan användas som ett generellt styrnings och
kontrollverktyg vid förvaltningsarbetet för en bättre effektivisering. Modellen kan
förhoppningsvis också leda till att förvaltningsarbetet bättre kan styras och
kontrolleras av dem som dagligen kommer i kontakt med förvaltningsprocessen.

Nästa kapitel beskriver närmare arbetets genomförande med litteraturstudie, fria
intervjuer och spontana observationer som bär fram utvecklingen av min modell
AMS/Cycle som förhoppningsvis kommer att ge stöd och förenkling till dem som
arbetar med systemförvaltningsprocessen.
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5 Genomförande
Litteraturstudierna började med att sökord som systemunderhåll och
systemförvaltning användes i sökmotorer. Det visade sig snabbt att begreppet
systemunderhåll var det vanligast förekommande ordet som gav flest sökträffar. Detta
visar också att systemunderhåll är ett gammalt och välkänt begrepp inom detta
område som är väl förankrad i verksamheter. Med dessa sökningar hittades material
med olika referenser till systemförvaltning och systemunderhåll. De referenser som
ofta nämndes var en enkätundersökning i USA av Lientz & Swanson (1980) som är
en relevant undersökning för detta arbete eftersom denna undersökning är, så vitt jag
vet, den enda i sitt slag vad beträffar kartläggning om systemförvaltningsvanor i
verksamma företag på ett storskaligt sätt eftersom de företag som medverkade i
undersökningen uppgick till 487 stycken.

Denna undersökning har applicerats på svenska förhållanden av Brandt (1992; 1996;
1998), vilket också resulterade i att Brandt utvecklade en egen modell som kom att
benämnas AM/Cycle. Med denna bakgrund skulle vissa svagheter i modellen kunna
upptäckas eftersom andra källor studerats inom området systemförvaltning. De
svagheter som upptäcktes och som, enligt min åsikt, kan tolkas vara problem framtogs
och dokumenterades. Genom att använda litteraturstudier, fria intervjuer och spontana
iakttagelser kunde svagheterna i modellen fastställas, vilket skulle kunna bära upp de
frågeställningar och hypoteser som framställts i detta arbete.

5.1 Metodgenomförandet
Den litteratur som hittats (se kapitel 4.3) har gåtts igenom och analyserats genom att
jämföra svaren från intervjuerna och observationerna av respondenterna när de
granskar modellen AM/Cycle, vilket utgör stommen eller grunden till utvecklingen av
min modell AMS/Cycle. Ur litteraturen kan eventuella steg utkristalliseras och vad
dessa steg bör innehålla. Med de fria intervjuerna och observationerna som gjorts,
med chefen för IT-enheten för Högskolan i Skövde, områdeschef för GTS i Skövde,
chefen för den administrativa enheten på Entra Juristdata AB och ansvariga för
personal-, resurstilldelnings- och supportavdelningen på TietoEnator Dotcom AB, kan
en bättre bild av systemförvaltningsprocessen framtas (se bilaga 2;3).

De två respondenterna som avböjt finns i Göteborg och hade inte möjlighet att
medverka, vilket till viss del kan påverka utgången av resultatet, vilket jag dock anser
vara marginellt på grund av att de fyra respondenterna som deltar i undersökningen är
alla från samma region, vilket gör att situationen för Skövdes närområde
respresenteras tydligt utan att blanda in företag från andra regioner. På detta sätt kan
vi kartlägga hur situationen ser ut för en medelstor stad i Sverige gällande
systemförvaltning. De intervjuer som gjorts har alla varit lokaliserade i Skövde vilket
förhoppningsvis ger en rättvis bild över situationen vad gäller medelstora städer.
Resultatet kan dock skilja sig om intervjuerna gjorts i Stockholm, Göteborg eller
Malmö. Det finns dock i detta arbete inte belägg för att så skulle vara fallet. De fyra
respondenter som medverkat vid intervjuerna var de enda som accepterat och där ett
besök kunde inbokas, vilka också är verksamma inom det relevanta problemområdet.

Litteraturstudier och intervjuer samt observationer i samband med intervjuerna har
gjort att hypoteser och problemfrågeställningar (se kapitel 3) har styrkts. Det framgick
tydligt i respektive företag att det fanns problem med att se hur modellen AM/Cycle
fungerade som den optimalt var tänkt att fungera, det vill säga, att flera verktygstyper
är möjliga att använda i samma förvaltningssteg och att man inte kunde förstå
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användningen av verktygstyper i samband med förvaltningsstegen eller hur modellen
generellt fungerar.

5.1.1 Litteraturstudien

Eftersom Lientz & Swanson (1980) är den litteratur som oftast är refererad påbörjades
litteraturstudien med Lientz & Swansons enkätundersökning om vanor gällande
förvaltningsarbetet i verksamma företag i USA. Denna litteratur innehåller faktabasen
för mitt arbete om förvaltningsprocessen. Det är också på denna enkätundersökning
som Brandt (1992; 1996; 1998) utvecklar sin modell AM/Cycle om
förvaltningsprocessen. Tillsammans med RDF (1987) och RRV (1997) ger denna
litteratur all basfakta som behövs för att utveckla modellen AMS/Cycle. Med all
annan litteratur (se kapitel 4.3) kan vissa riktlinjer för hur en förvaltningsprocess
bedrivs utkristalliseras.

All litteratur har sedan analyserats genom att hitta återkommande fakta och
information som flera författare kommit fram till som därför har ansetts vara relevanta
att införa i en modell för förvaltningsprocessen eller när en viss undersökning är brett
förankrat har information därifrån också ansets vara relevant och av betydelse. Det
finns också vissa konceptuella delar från litteraturen, bland annat från Brandt, som
bidragit till att den konceptuella modellen AMS/Cycle utvecklats samt bidrag från
Mullet & Sano (1995). Från Lientz & Swanson (1980) och Brandt (1992) har sedan
steg och verktygstyper identifierats där det för varje steg finns möjliga verktygstyper
att använda för det specifika steget. Genom att studera Mullet & Sano (1995) kunde
stegen och verktygstyperna få en gruppering och placering i det konceptuella schemat
så att det för det mänskliga ögat blir en enklare struktur och ökar förståelsen för hur
AMS/Cycle fungerar. Detta kan bland annat bekräftas av Anders Pettersson som är
IT-chef på Högskolan i Skövde och Ingvar Leremar som är administrativ chef på GTS
Sverige AB i Skövde. Avsikten med modellen AMS/Cycle är att effektivisera och
förenkla samt att förbättra kontrollen av styrningen vid förvaltningsarbetet.

De tre olika faserna förberedelsefasen, åtgärdsfasen och mätningsfasen framtogs
genom egna erfarenheter eller förmågan att framställa egna slutsatser tillsammans
med det sammanställda och analyserade materialet från tidigare arbeten (se kapitel
4.3). För att därefter kunna fastställa vilka verktygstyper som kan användas för varje
steg i modellen kan Brandts modell AM/Cycle studeras med utgångspunkt ifrån
Brandt (1992) samt fakta från Lientz & Swanson (1980); RDF (1987); RRV (1997)
där det för det flesta verktygstyper framgår i vilka steg verktygen kan tillämpas.

För att ytterligare få en bättre förståelse och koppling mellan faserna har varje fas fått
en egen färg i AMS/Cycle som gör att det förenklar för förvaltaren på grund av den
direkta återkopplingen som faserna, verktygstyper och stegen ger förvaltaren. Med
återkoppling hänvisar vi till Mullet & Sano (1995) där återkopplingen bidrar till att
användaren direkt kan uppfatta hur modellen AMS/Cycle kan användas och att
användaren på något sätt får ett gensvar från modellen i form av ett förståelsemönster,
där färgerna representerar varje fas och gör varje fas mer unik och viktig i modellen
och för användaren.

5.1.2 Intervju och observation

De frågor som ställdes vid intervjuerna (se bilaga 2) är frågor som är kopplade till
problemfrågeställningar och hypoteser som framtagits i detta arbete. Dessa
frågeställningar och hypoteser finns beskrivna i kapitel 3. Strukturen på de frågor som
ställdes till respondenterna var ett antal företagsspecifika frågor och AM/Cycle-
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specifika frågor. Dessa frågor ställdes till chefen för IT-enheten på Högskolan i
Skövde och administrativa chefen på GTS Sverige AB i Skövde, administrativ chef på
Entra Juristdata AB och administrativa samt resursansvariga på TietoEnator Dotcom
AB (se bilaga 3). De företagsspecifika frågorna ställdes till respondenten varefter en
kortare presentation av begreppen systemunderhåll och systemförvaltning gjordes.

Presentationen var utformad så att respondenten gavs en inblick i hur en
förvaltningsprocess fungerar och vad det är för något samt vilken betydelse den har i
en verksamhet. De sista frågorna gäller AM/Cycle där respondenten får besvara ett
antal frågor med inriktning mot problemställningen i detta arbete och att reflektera
över hur modellen fungerar samt om tillägg av nya steg är behövliga eller om steg ska
tas bort från modellen. De observationer som gjordes av respondentens iakttagelser av
modellen AM/Cycle och de funderingar som respondenten signalerade samt uttalade
analyserades och dokumenterades. Frågor och svar finns i bilaga 2;3.

På IT-enheten Högskolan i Skövde fann respondenten det svårt att hitta klara gränser
mellan de olika stegen i modellen AM/Cycle, vilket är viktigt med tanke på att krav
och frågor är föränderliga och kan därmed ändras vid steggränserna och måste därför
gå att låsa så att förändringar av krav eller fråga inte går att genomföra för tidigare
förvaltningssteg. Samtliga respondenter uppgav att det fanns problem med att tolka
relationerna mellan flera verktygstyper och hur dessa skulle användas i de olika
förvaltningsstegen.

Modellen ansågs generellt av samtliga respondenter vara för komplicerad i
relationerna mellan förvaltningssteg och verktygstyper, vilket gör modellen svår att
använda rent praktiskt. Enligt Entra Juristdata AB kräver modellen en viss
modifiering så att den anpassas efter kundprofilen och är samtidigt svår att förstå rent
teoretiskt samt funktionellt, vilket också styrker min hypotes där kopplingen mellan
verktygstyper och förvaltningssteg är svår att se. Alla företag insåg det viktiga med
modeller i förvaltningsprocessen och ansåg att det var av stor betydelse med
användning av förvaltningsmodeller i förvaltningsprocessen för både
systemanvändare och systemutvecklare för effektivisering, kontroll och styrning av
förvaltningsarbetet.

Samtliga företag som intervjuades använde sig av någon form av förvaltningsmodell
som dock är förenklade, genom att enbart en verktygstyp och inga förvaltningssteg
användes samt att en modell för förvaltningsprocessen i sin helhet inte används, där i
princip modeller för dokumentering genom MDB fanns i någon form när förändringar
av ett systemet blir aktuella eller när en förändring har skett. Delar av
förvaltningsmodellen användes som till exempel modellen för avtal men inga
respondenter uppgav att modeller för förvaltningsprocessen användes. Det fanns i
regel heller inte någon förvaltningsmodell dokumenterad utan genomförs enligt
företagspraxis och erfarenheter från anställda. En modell existerar ju endast när den
blivit beskriven och dokumenterad.

Problemfrågeställningen: Hur kan systemförvaltningsprocessen förenklas/förbättras
för dem som bedriver förvaltningsarbete? Denna frågeställning kan, genom att öka
förståelsen för kopplingen mellan möjliga verktygstyper och förvaltningssteg som ett
hjälpmedel ge en ökad kontroll och effektivisering för användaren i
förvaltningsarbetet, också bekräftas eftersom samtliga respondenter uppgav att
modeller i förvaltningsprocessen är en viktig del vid styrning samt kontroll, vilket gör
att personalen får en tydligare orientering om var projektet befinner sig. Alla
respondenter uppgav också att detta leder till en modell som blir ett förbättrat verktyg
och hjälpmedel i förvaltningsarbetet där relationen mellan verktyg och
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förvaltningssteg är en viktig del i en modell för förvaltningsprocessen, vilket därefter
leder till en förenklad kontroll, effektivisering och styrning av förvaltningsarbetet.

Samtliga respondenter reflekterade också över vilka steg som bör finnas med i en
modell vid förvaltningsprocessen. Man ansåg övergripande att de steg som finns i
AM/Cycle är grundläggande och behöver vara med i modellen men att det kan vara
svårt att hålla sig till en och samma modell eftersom modellen måste anpassas till
kunden samt att avarter till en förvaltningsmodell kan dyka upp eftersom en
förvaltningsmodell endas behandlar förvaltningsarbeten på en generell nivå. På IT-
enheten Högskolan i Skövde saknade respondenten dock steg för testning av
prototyper vad gäller systemet. Enligt TietoEnator Dotcom AB fanns en önskan om
att tillföra avvecklingen och försäljningsfasen i modellen AM/Cycle. AM/Cycle har
inte i nuläget stöd för någon avvecklingsfas.

Respondenterna hade också svårt att upptäcka om AM/Cycle används som en
procedurell modell eller om modellen kan användas som en spiralmodell som itererar
mellan stegen. Detta betyder att respondenten trodde att stegen var tvungna att
användas i den ordning som modellen AM/Cycle förutspråkar. Enligt GTS Sverige
AB uppgav respondenten att han hade svårt att se om modellen AM/Cycle ger stöd för
flera olika verktygstyper i ett specifikt steg och om det är möjligt att gå från till
exempel steg 1 till steg 5, vilket betyder att man i sådana fall hoppar mellan olika steg
obehindrat i modellen. Denna obehindrade användning av AMS/Cycle är möjlig
eftersom modellen är en spiralmodell men där restriktioner är nödvändiga för hur och
när förändringar i förvaltningsstegen kan göras.

Information om de frågor som ställdes och vidare information om företagen som
ingick i undersökningen finns i bilaga 3.

5.2 Generell översikt av modellen AMS/Cycle
Den generella översiktsbilden av modellen är till för att visa hur min modell
AMS/Cycle är uppbyggd och vilka delar som ingår i varje fas. Varje fas kommer att
generellt och övergripande beskrivas för att ge läsaren en generell översikt om hur
modellen AMS/Cycle fungerar samt är uppbyggd (se figur 10).

Figur 10: En översiktlig bild av modellen AMS/Cycle som består av tre faser vid
förvaltningsprocessen.

Den generella modellen ska visa relationerna mellan de olika faserna och ge en bild
av vilka steg som ingår i varje fas. Modellen AMS/Cycle innehåller
förvaltningsfaserna förberedelsefasen, åtgärdsfasen och mätningsfasen. I varje fas
ingår ett antal olika steg för att kunna genomföra en viss fas. Varje fas måste inte
nödvändigtvis finnas med i en förvaltningsprocess och behöver inte innehålla samtliga
steg som finns i den specifika fasen. Stegen i en fas kan användas på ett sådant sätt att
den passar och fungerar för en viss situation i en verksamhet.

Modellens utformning är framtagen enligt de principer som gäller för
förvaltningsarbete som är rekommenderad av RDF (1987) men som inte finns i
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Brands (1992) modell för systemförvaltningsprocessen. Genom att, bland annat,
jämföra förvaltningsarbetets utformning i RDF (1987); Brandt (1992;1998); Lientz &
Swanson (1980); RRV (1997) har utvecklingen av modellen AMS/Cycle formats efter
de kunskaper som inhämtats från litteraturen kombinerat med intervjuer och
diskussioner med kunniga personer inom området systemförvaltning.

Delar som tillförts och som är nya, jämfört med Brands modell, är den konceptuella
överblicken över alla delar och steg som ingår i AMS/Cycle vad gäller
förvaltningsprocessen. Den generella modellen ska ge en snabb inblick i hur en
systemförvaltningsprocess kan bedrivas enligt de faser och steg som finns
presenterade i figur 10. Delar som inte har funnits med i Brands modell är sanering
och avveckling. Dessa steg är viktiga ingredienser i förvaltningsprocessen, enligt RDF
(1987). Enligt RDF ingår, bland annat, sanering som en del i åtgärdstyperna i
systemåtgärder som är möjliga att utföra vid en förvaltningsprocess.

Min åsikt är att avveckling och sanering alltid bör finnas med i en modell för
systemförvaltningsprocessen eftersom ett system någon gång under sin livscykel
kommer att beröras av sanering eller avveckling, till exempel, när systemet blir
gammalt och oanvändbart då det inte är lönsamt att förbättra eller anpassa in i
verksamheten kan systemåtgärden avveckling bli aktuell istället för installation.

5.2.1 Förberedelsefas

En förberedelsefas har till uppgift att fånga in krav och frågor gällande systemet.
Fasen ska ta tillvara och registrera frågor och krav från användare eller ADB-
avdelningen samt beslutsorgan. Denna fas är viktig eftersom här samlas och
registreras de frågor och krav som senare kommer att påverka systemet på ett eller
annat sätt. I fasen beslutas också om vilket konto som belastas beroende på frågans
eller kravets härkomst. All planering vad gäller strategisk och operativ planering görs
också i förberedelsefasen.

5.2.2 Åtgärdsfasen

I denna fas görs den fysiska delen som tidigare planerats i förberedelsefasen. Fasen
behandlar utbildning av personal som kommer i kontakt med nya förändringar av
systemet och installerar eller avvecklar de förändringar som införts i systemet.
Åtgärdsfasen har till uppgift att verkställa det som planerats eller förbereds i
förberedelsefasen.

5.2.3 Mätningsfasen

I denna fas kontrolleras systemet som är i drift. Kontrollen består i att göra
kontinuerliga systemmätningar för att kontrollera att gränsvärden för de förändringar
som gjorts är acceptabla och inom det tillåtna. En kontinuerlig drift kan också ge
upptäckter om att något måste förbättras eller anpassas i systemet som därför leder till
att man med ett förändrat krav eller fråga måste påbörja cykeln från början igen.

5.3 Modellen AMS/Cycle
Min modell AMS/Cycle är en konceptuell modell med ett schema för hur man steg för
steg bedriver systemförvaltningsprocessen. Modellen är avsedd att användas som ett
kontroll och styrverktyg i verksamheter. Modellen kan användas oberoende av andra
verktyg, modeller eller metoder i verksamheten.
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AMS/Cycle skiljer sig från AM/Cycle genom sin konceptuella utformning och
schematiska konstruktion vilket, enligt Mullet & Sano (1995), också är en bättre
lösning än den som Brandt framhåller i AM/Cycle, eftersom gruppering och
strukturering gör det lättare för det mänskliga ögat att överblicka samt uppfatta
sammanhang/relationer i modellen.

AMS/Cycle kompletterar också förvaltningsprocessen med kompletteringar i stegen
så att viktiga systemåtgärder så som avveckling och sanering finnas med. Dessa
förvaltningsåtgärder är bland annat, enligt RDF (1987); RRV (1997); Hansson m fl.
(1991), en viktig ingrediens i det cykliska förlopp som bedrivs i förvaltningsprocessen
eftersom det vid en systemåtgärd kan innebära att avveckling och/eller sanering blir
aktuell i slutet av en cykel i förvaltningsprocessen.

Denna modell kan också ge stöd för vilka verktyg som är möjliga att använda i ett
specifikt steg. AMS/Cycle är därför ett komplement till verksamheter som bedriver
förvaltningsarbete som gör att, till exempel, ledningen enkelt kan följa
förvaltningsprocessen på ett överskådligt sätt. Modellen presenteras i figur 11.

Figur 11: Modellen AMS/Cycle med innehållande steg och möjliga verktygstyper där
beståndsdelarna är sammankopplade med hjälp av tre förvaltningsfaser.

Min modell AMS/Cycle är uppbyggd i form av ett cykliskt förlopp (jfr Brandt, 1992)
där förloppet går från vänster till höger med hjälp av stegen i schemat där varje cykel
behandlar en fråga eller ett krav. De numrerade stegen utgör varje steg i de olika
förvaltningsfaserna. För varje steg finns olika verktygstyper som är möjliga att
använda i ett specifikt steg.

Modellen jag vidareutvecklar är avsedd att användas som en spiralmodell, vilket
innebär att man när som helst i ett steg har möjligheten att återgå till ett tidigare
avslutat steg om resultatet från tidigare steg inte är acceptabla.

Min modell avläses uppifrån genom att titta på steg numer ett vilken är fråga. I steget
för fråga finns endast en markering på frågesystem som är det enda möjliga verktyg
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att använda i detta steg. Men om vi tittar på steget för beredning är möjliga verktyg
för detta steg i AMS/Cycle registreringssystem, analysverktyg och testverktyg.

Hela denna modell behöver nödvändigtvis inte användas vid förvaltningsprocessen.
Det är möjligt att använda vissa steg i faserna där andra steg kan tas bort beroende på
hur frågan eller kravet ser ut eller är uppbyggd samt formulerad.

De verktygstyper som är nya för ett specifikt steg beskrivs mer ingående och de
verktyg som omnämns är ett urval av verktyg och inte framhävda i något speciellt
syfte. Det är meningen att läsaren ska få ett begrepp om möjliga verktyg som finns på
marknaden samt de verktyg som anses vara välkända eller på annat sätt utmärkande.

De verktyg som presenteras i min modell AMS/Cycle är exempel på verktyg som
skulle kunna användas i förvaltningsprocessen men ingen verktygsleverantör
framhålls före någon annan. De leverantörsnamn som framkommer är mer eller
mindre slumpmässigt valda i stegen för förvaltningsprocessen. Det viktiga i
AMS/Cycle är inte vilka verktyg som bör användas utan när verktyg i de olika stegen
kan användas.

I nästkommande underkapitel presenteras och beskrivs varje steg i min modell
AMS/Cycle på ett utförligare sätt. Steg 1 till 10 kommer att plockas ut separat från
AMS/Cycle (se figur 11) och presenteras var för sig. Detta kommer förhoppningsvis
ytterligare att klargöra hela förvaltningsprocessen och hur den bedrivs i modellen
AMS/Cycle.
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5.3.1 Steg 1: Fråga

Figur 12: Steget för fråga ger stöd för verktyget frågesystem, vilken också är markerad
med gul färg som symboliserar förberedelsefasen.

Detta steg tar hand om de frågor och krav som inkommer gällande systemet, vilket
också är det första steget i förberedelsefasen. Steget brukar, enligt Brandt (1992;
1998), i regel inte finnas med men i praktiken är detta steg ett väl använt steg
eftersom frågor rörande systemet ofta dyker upp från till exempel systemanvändare.

Det går åt mycket mantimmar på att enbart besvara frågor som inkommer angående
systemet. Det är därför av vikt att vid inkomna frågor använda sig av frågesystem som
underlättar vid behandling av frågor. De frågor som ofta inkommer, enligt Brandt
(1992;1998) är av karaktären: Vad kostar det, går det att ändra, hur gör man och hur
fungerar det?

Det är alltså viktigt att kunna besvara frågor som uppkommer från systemanvändaren
och därför viktig att behandla frågor på ett effektivt och tidsbesparande sätt, enligt
Brandt (1992; 1998), med hjälp av frågesystem. Det är vanligt, fortsätter Brandt, att
avvara en person som enbart svarar på frågor som kommer från systemanvändare.
Dessa frågor kan bli många, vilket gör att det blir nödvändigt med ett frågesystem
som tar tillvara alla frågor som inkommer.

Verktyg som används i detta steg är, enligt Brandt (1992; 1998) av en kategori som
kan registrera och lagra frågor från systemanvändaren samt vilka svar som ges från
användare och kund. Det är viktigt att hålla god kontroll på vilka svar som ges till
uppdragsgivaren. Genom systemet kan, fortsätter Brandt, också frågeställarna
debiteras samt att få bättre kontroll på vilka frågor som finns och få en översiktlig syn
på vilka frågeställarna är samt vilken prioritet som gäller för en specifik fråga eller
krav. Enligt Brandt (1992; 1998) finns inga standardsystem av denna typ utan dessa är
mestadels egenutvecklade och företagsspecifika.
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5.3.2 Steg 2: Registrering

Figur 13: Steget för registrering är det andra steget i förberedelsefasen där det enda
möjliga verktyget är registreringssystem.

I detta steg är det viktigt att alla typer av förvaltningsåtgärder registreras. De
aktiviteter som sker i detta steg är, enligt Brandt (1992; 1998), att åtgärdsbegäran tas
emot samt att kontroll av att åtgärdsbegäran är komplett och riktigt ifylld.

I steget kompletteras, enligt Brandt, relevant information varefter registreringen av
åtgärden kan göras. Efter registreringen görs en överlämning av materialet till
beredningen.

Vid registrering används endast registreringssystem där alla registreringar sparas i en
databas, vilket är en viktig del för spårning och kunna bearbeta historiskt material
statistiskt (Brandt 1992; 1998).

Verktyg i detta steg, fortsätter Brandt, avser att lagra och registrera olika
åtgärdsbegäran som initierats från kund och uppdragsgivare. Det finns idag inte några
renodlade registreringssystem på marknaden som endast behandlar denna funktion.
Det finns emellertid egenutvecklade system som är företagsspecifika. Några exempel
på system är bland annat registreringssystem från SAS-institute mjukvara som bland
annat används av konsultföretaget Niklas Data i Göteborg som framöver kommer att
byta namn till ENiklas. Det finns, enligt Brandt (1992), också system som utvecklats
av Dafa Data AB där registreringssystemet heter Färdskrivaren. Detta system
används för att registrera och kategorisera förvaltningsarbeten. Systemet används
också som stöd vid beredning och uppföljning av kostnader och resurser.
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5.3.3 Steg 3: Beredning

Figur 14: Steget för beredningen är det tredje steget i förberedelsefasen där möjliga
verktyg är registreringssystem, analys- och testverktyg.

Det huvudsakliga arbetet i beredningssteget är att komplettera med information för
beslut och att göra en bedömning om den begärda åtgärden är möjlig att genomföra. I
beredningssteget måste uppskattning, på tidigare utförda åtgärder och material, av den
tänkta ändringen beräknas varefter ett ställningstagande måste göras vad gäller
rimlighet och om kostnaderna ligger på godtagbara gränser för budgetramarna. De
arbetssteg som generellt gäller för beredningssteget är, enligt Brandt (1992; 1998), att
emottaga den registrerade åtgärdsbegäran från det tidigare steget och att utveckla ett
lösningsförslag. Det som sker sist i detta steg är en undersökning om eventuella
alternativ till lösningar kan finnas tillgängliga.

De verktyg som är möjliga, enligt Brandt (1992; 1998) att använda i detta steg är
bland annat registreringssystem för att registrera beredningen och att analysera
kostnader där analysverktyg kan användas. För att kontrollera utgången av resultatet
kan eventuellt ett test göras med testverktyg.

De verktygstyper som nämns i detta steg, som inte tidigare har nämnts, är
analysverktyg och testverktyg. Det finns ett större utbud vad gäller analysverktyg. De
flesta av analysverktygen som finns på marknaden är, enligt Brandt (1992),
analysverktyg för analys av COBOL-kod. Här finns en mängd verktyg bland annat
Inspector som utvecklats av Language Technology Inc, Navigator som utvecklats av
Centura Software och VIA/Insight som utvecklats av Viasoft Inc. SAS-Institute har
också utvecklat verktyg för analys som bland annat används av ENiklas tidigare
Niklas Data. Testverktyg kan användas för att hitta fel i källkod som finns i
mjukvaran. En annan typ av testverktyg går ut på att förbättra systemets prestanda.
Verktyg som idag finns på marknaden är bland annat VIA/Smarttest som utvecklats av
Viasoft Inc och Traps som utvecklats av Travtech Inc.

3

Bered.
Fråge-
system
Registrerings-
system
Bemannings-
planering
Dokumen-
terare
Analys-
verktyg
System-
värdering
Störnings-
rapportering
Test-
verktyg
Förbättrings-
verktyg



Genomförande

39

5.3.4 Steg 4: Utredning

Figur 15: De fjärde steget i förberedelsefasen är utredningssteget där möjliga verktyg är
registreringssystem, analys- och testverktyg.

Utredningssteget är, enligt Brandt (1992; 1998), en fördjupning av beredningen, vilket
gör att den också kan göras helt fristående eller som en fortsättning på
beredningsarbetet. Vid utredningen kan det vara så att det görs en upptäckt på att
budgeten kommer att överskrida vad beredningen tidigare planerade. Informationen
från beredningsarbetet kanske inte räcker till, vilket gör att kompletteringar är
nödvändiga. Kompletteringar är vanliga vid utredningssteget.

Arbetet i utredningssteget är, enligt Brandt (1992;1998), i huvudsak att ta emot den
beredda eller oberedda åtgärden och att stämma av åtgärden mot uppdragsgivaren för
att kontrollera att innehållet är rätt uppfattat. Viktigt är också att utse den personal
som ska genomföra utredningen. När utredningsgruppen är klar planeras utredningen
och en arbetsmetod väljs.

Nästa fas i utredningen är, enligt Brandt (1992; 1998), att avgränsa och definiera syfte
och förväntade resultat av utredningen. Det är också viktigt att definiera grundorsaken
till varför utredningen påbörjades. Viktigt är också att framta alternativa lösningar
som framtagits vid beredningen eftersom de som framtagits kan vara otillräckliga och
att minimera risken för att åtgärder avstannar. Efter detta är det också viktigt att
beräkna nyttoeffekter av de olika lösningsförslagen för att få fram ett optimalt resultat
samt att beräkna totala kostnader för de olika lösningsförslagen. Det är också av
betydelse att se på konsekvenser som kan orsakas av de olika lösningsalternativen.
Därefter framställs allt material i en rapport där det bästa förslaget dokumenteras.

I utredningssteget är de möjliga verktygen registreringssystem för att registrera
utredningen och analysverktyg för att analysera lösningar som framställdes i
beredningssteget samt testverktyg för att testa och komma fram till den optimala
lösningen till en viss systemåtgärd.
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5.3.5 Steg 5: Planering

Figur 16: Det femte steget i förberedelsefasen där möjliga verktyg är
registreringssystem, analys- och testverktyg.

Planering görs för alla systemåtgärder utom för de mindre servicejobben eftersom
detta anses som att byråkratisera arbetet vilket inte är lönsamt när det gäller mindre
arbeten. De aktiviteter som sker i planeringssteget är, enligt Brandt (1992;1998),
bland annat att ta emot den beredda eller utredda åtgärdsbegäran varefter detta
underlag granskas närmare där kontakter görs med dem som varit ansvariga för
beredningen eller utredningen.

Nästa aktivitet är att, enligt Brandt (1992; 1998), besluta om påbörjan av planeringen
eller att ytterligare information måste inhämtas. Nästa del i steget är att planera in
tester och planera utbildning samt hur installationen ska genomföras. Därefter fattas
ett beslut om att genomföra åtgärden som gör att planeringen därefter överlämnas till
nästa fas vilken är åtgärdsfasen.

De verktygstyper som används i detta steg är, enligt Brand (1992; 1998),
registreringsverktyg för att registrera de planer som lagts fram. För att hitta optimala
lösningar används analysverktyg varefter tester kan göras i systemet där testverktyg
används.
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5.3.6 Steg 6: Åtgärd

Figur 17: Det första steget i åtgärdsfasen där möjliga verktyg som kan användas är
bemannings-, dokumenterar-, analys-, test- och förbättringsverktyg.

Det finns tre olika typer av åtgärder, enligt Brandt (1992; 1998), vid
förvaltningsprocessen, vilka är service, normaljobb och uppdrag. Om åtgärd ska
göras i form av en serviceåtgärd ska denna åtgärd inte vara mindre än åtta timmar det
vill säga en arbetsdag. Om åtgärden är ett normaljobb ska omfattningen i tid vara mer
än en dag men mindre än två veckor i arbetsinsatts. Ett uppdrag ska vara i
storleksordningen två veckor till åtta veckor i arbetsinsatts. Dessa tre åtgärdstyper
service, normaljobb och uppdrag är ett val beroende på hur många timmar en specifik
åtgärd kräver i arbetsinsatts. Om arbetsinsatsen är mer arbetskrävande än åtta veckor
betraktas åtgärden som ett projekt och ska då genomgå ett projektförfarande.

Det generella aktiviteter som bedrivs i de tre åtgärdstyperna är, enligt Brandt (1992;
1998), att ta emot den beredda åtgärden varefter man kontrollerar om något är oklart
varefter detta stäms av mot uppdragsgivaren. Därefter görs själva arbetet varefter
kontroller initieras så att uppdateringar kan dokumenteras i driftsdokumentation,
systemdokumentation och användardokumentation. Därefter kontrolleras om andra
rutiner påverkas av systemet för att se att otillåtna aktiviteter ej sker. Sedan
informeras uppdragsgivaren när arbetet är klart och den nya versionen sätts i drift. När
driften är igång redovisas de antal timmar som lagts ned på arbetet med bland annat
maskintid och övriga kostnader.

De bemanningsverktyg som finns ute på marknaden används vid planeringsettapen
men även vid beredning- och utredningssettapen. De verktyg som kanske är mest
kända är, enligt Brandt (1992), Projon som utvecklats av Nordsystem AB, PLV
(Projektledarens verktygslåda) som är utvecklat av ProjektStyrning AB och Time Line
samt Project som marknadsförts av ett flertal leverantörer.

De verktyg som är möjliga att använda vid steget för åtgärd är
bemanningsplaneringsverktyg för att se vilken arbetskraft som finns tillgänglig för
tilldelning till åtgärden. Detta måste förstås dokumenteras med hjälp av
dokumentverktyg. För att kunna kontrollera om rätta tilldelningar av åtgärden har
gjorts måste analysverktyg tillämpas varefter man testar med testverktyg för att se om
rätt resultat har uppnåtts. Genom att använda förbättringsverktyg kan sedan
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optimering av systemet göras. Vad beträffar förbättringsverktyg så finns bland annat
verktyg som utvecklats av SAS-institute som också används av ENiklas i Göteborg.
Andra verktyg som kan nämnas är, enligt Brandt (1992), bland annat CA-Optimizer
som utvecklats av Computer Associates International Inc, Pinpoint som utvecklats av
Language Technology Inc och Recoder som utvecklats av Language Technology Inc.
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5.3.7 Steg 7: Utbildning

Figur 18: Det andra steget i åtgärdsfasen där de möjliga verktygen är
bemanningsplanering, analys- och testverktyg.

Idag förbises det, enligt Brandt (1992; 1998), ofta eller glöms helt bort att utbilda och
informera om förändringsåtgärder som utförts i systemet. Det är viktigt att delge
berörd personal vid minsta förändringsåtgärd som utförts på systemet. Vid
systemförvaltning sker till största delen informering snarare än utbildning eftersom
det i mångt och mycket handlar om service och normaljobb vilket inte kräver
utbildning utan kräver istället att, till exempel, systemanvändare informeras om
förändringsåtgärder som vidtagits. Det kan göras genom att kategorisera
meddelandets typ till de som berörs av förändringsåtgärder genom att dela upp
service, normaljobb, uppdrag och projekt.

Vid serviceåtgärder räcker det med att, enligt Brandt, informera med ett meddelande
eller memosystem. Ett normaljobb kräver skriftligt meddelande till de som berörs av
förändringsåtgärden. Vid åtgärden uppdrag sker ett skriftligt meddelande och en
informationsträff. Vid projektåtgärd sker ett utbildningsmöte för de som berörs av
förändringsåtgärden. Dessa sätt att informera är, enligt min mening, endast
rekommendationer och kan förstås göras på annorlunda sätt enligt de bestämmelser
som råder för den specifika verksamheten.

De verktyg som är möjliga att använda i utbildningssteget är, enligt Brandt (1992;
1998), bemanningsverktyg för att kunna avvara personal till utbildningar och därför
finns en bättre kontroll på vilken tillgänglig personal kan avsättas till utbildning.
Analysverktyg kan användas för att analysera om det administrativa tilldelningen är
optimal. Genom att använda testverktyg kan denna miljö simuleras och i ett tidigt
skede se utgången av det planerade åtgärden.
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5.3.8 Steg 8: Sanering

Figur 19: Det tredje steget i åtgärdsfasen där möjliga verktygen är registreringssystem,
bemanningsplanering, dokumentations-, analys- och testverktyg.

Sanering behandlar mindre åtgärder när till exempel prestandaökningar i system är
nödvändig då optimering av kod kan göra att delar av den måste tas bort för att kunna
optimeras. Detta gör att AMS/Cycle består av ett steg som behandlar sanering. Denna
systemåtgärd är så viktig att jag utvecklat ett eget steg för saneringen eftersom till
exempel källkod ofta behöver optimeras vilket görs genom att hitta död källkod som
sedan kan saneras bort. Åtgärdstypen sanering finns också med som rekommendation
vid förvaltningsprocessen enligt Lientz & Swanson (1980); RDF (1987); och RRV
(1997).

I AMS/Cycle som är en modell som bedrivs i form av en cykel där det är nödvändigt
att i cykeln ha möjlighet till att förbättra systemet med hjälp av avveckling och
sanering är förstås inte alltid en nödvändighet. I många fall krävs det dock att till en
vis del använda avveckling som bedrivs i steget för installation och sanering vid
förvaltningsprocessen.

De verktyg som är möjliga att använda i detta steg är, enligt min mening,
registreringsverktyg för att registrera en tilltänkt sanering med bland annat uppgifter
om versionshantering och annan information rörande saneringen. Genom att använda
bemanningsverktyg kan den personal som ska genomföra saneringen styras på ett
effektivt sätt, vilket betyder att timantal är tilldelade till berörd personal så att bättre
kontroll över det administrativa arbetet blir möjlig. Allt ska dokumenteras med hjälp
av dokumenteringsverktyg för historisk tillbakablick och för att kunna föra statistiskt
underlag. Analysverktyg ska kontrollera den optimala lösningen för systemvärden
eller om optimal personalhantering har bedrivits. Därefter kan testverktyg användas
för att kontrollera saneringsåtgärden i en kontrollerad driftsmiljö.
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5.3.9 Steg 9: Installation och avveckling

Figur 20: Det sista steget i åtgärdsfasen där möjliga verktyg som kan användas är
registreringssystem, bemanningsplanering, dokumentations-, analys- och testverktyg.

Vid installation är, enligt Brandt (1992; 1998), syftet att förevidtagna åtgärderna av
systemet ska fungera som det var tänkt. De aktiviteter som generellt gäller vid
installationer är att kontrollera manuella och administrativa förändringar samt att
uppdatera användar- och driftsfunktioner. Därefter testas systemet under
uppdragsgivarens övervakning varefter alla berörda instanser informeras.

Om testerna, enligt Brandt (1992; 1998), inte skulle visa sig vara godkända ska
alternativa lösningar finnas tillgängliga. Därefter kontrolleras att berörda användare
finns tillgängliga vid driftstart. När installationen är klar kan en slutlig redovisning av
åtgångna resurser i form av tid och kostnader dokumenteras.

Enligt RDF (1987); RRV (1997) är det viktigt att använda installation och avveckling
som åtgärd i förvaltningsprocessen. Detta har gjort att jag ser det nödvändigt att
implementera avveckling i AMS/Cycle. Avveckling är ett större begrepp än sanering
eftersom avveckling kan handla om att lägga ner hela system eller avveckla moduler i
systemet som inte håller måttet för att, till exempel, kunna öka prestanda i systemet.

De möjliga verktyg som kan användas i detta steg är registreringsverktyg för att
kunna registrera en installation/avveckling. Vid större förändringsåtgärder är det
lämpligt med registrering till exempel vid installation/avveckling av hela system eller
moduler i systemet. Vem ska göra installationen/avvecklingen? Detta kan planeras
med ett bemanningsverktyg. Med verktyget avsätts tid till förfogande för åtgärder i
detta steg. Dokumentationsverktyg används för att dokumentera vilka
installationer/avvecklingar som gjorts i systemet för en bättre uppföljning och kontroll
på vad som gjorts i systemet. Systemvärdering kan göras för att mäta systemets
värden efter en installation/avveckling, vilket är en nödvändighet för att kontrollera att
åtgärder som gjorts är acceptabla. Verktyg för störningsrapportering syftar till att
varna systemanvändaren om gränssvärden inte uppnås i systemet. Testverktyg kan
användas för att simulera driftsmiljön i ett kontrollerat tillstånd före de att
förändringsåtgärden görs på det verkliga systemet.
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5.3.10 Steg 10: Drift

Figur 21: Det första steget i mätningsfasen där möjliga verktyg är registreringssystem,
bemanningsplanering, dokumentations-, analys-, systemvärderings-, störnings- och
testverktyg.

Driftsteget har till uppgift att kontrollera systemet. Systemet befinner sig under
ständig övervakning utifall gränssvärden skulle gå mot det otillåtna. Detta steg är den
största i förvaltningsprocessen om man ser till tid och kostnader.

De huvudsakliga aktiviteter som utförs i driftsteget är att övervaka driftsmiljön
kontinuerligt till exempel svarstider och tillgänglighet. Det är meningen att systemet
undersöks regelbundet där även övervakning av systemets användning av funktioner
är en viktig del. Därefter är det viktigt att utbildning utförs under hela driftsteget.

Det verktyg som är möjliga att använda i detta steg är registreringsverktyg för att
registrera om en avvikande aktivitet i systemet inträffar. Bemanningsverktyg används
för att bemanna en åtgärd som måste göras för att upprätthålla en optimal drift. Alla
förändringar kan dokumenteras för att kunna gå bakåt i tiden för att till exempel se
systemprestanda som fanns innan en viss förändringsåtgärd utförts. Analysverktyg
kan analysera systemet för att hitta till exempel kodskelett som gör att
systemprestanda inte uppfylls enligt verksamhetens normer. Systemvärderingsverktyg
kan mäta systemets kondition, vilket gör att avvikelser kan upptäckas i tid.
Störningsrapportering är ett verktyg som kan rapportera de fel och avvikelser som
uppstår i systemet, vilket gör att systemanvändaren kan varnas när avvikande
aktiviteter i systemet uppkommer. Testverktyg används i driftsteget när en
förändringsåtgärd har gjorts eller kommer att göras.

De verktyg som kan uppmärksammas i detta steg är störningsverktyg som har till
syfte att registrera både maskin- och systemfel i driftsmiljön samt att göra uppföljning
på tid och resurser från tidigare åtgärdsfaser. Det finns, enligt Brandt (1992; 1998),
inte några standardsystem funna för detta steg. De verktyg som finns är
egenutvecklade och företagsspecifika.
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6 Resultat
Föregående kapitel fyller den planerade arbetsprocessen som presenterades i kapitel
4.4, vilken är den önskade strukturen och upplägget samt planeringen för detta arbete.
Det är nu hög tid att presentera de resultat som framkommit.

Detta kapitel har till syfte att presentera de resultat jag kommit fram till med avseende
på problemfrågeställningen (se kapitel 3). Resultaten grundas på de intervjuer och
observationer som framkom vid kontakten med respondenterna (se bilaga 3).
Resultaten grundas också på de litteraturstudier som gjorts inom området (se kapitel
4.3), vilket sedan har jämförts och analyserats mot resultaten från intervjuer och
observationer. Efter det att resultaten till frågeställningarna presenterats styrks även
de hypoteser som finns i arbetet. Därefter kommer övriga resultat att presenteras som
inhämtats från intervjuerna.

Den grupp som undersöktes representerar både nystartade företag eller organisationer
som nyligen öppnat kontor samt de företag som har några års erfarenhet inom
förvaltningsarbetet i Skövde. Respondenterna har en huvudsaklig ansvarsroll inom
förvaltning och drift i verksamheten. Eftersom erfarenheterna inom
förvaltningsarbetet varierar kan man tycka att svaren från respondenterna förväntas bli
varierande. Så har dock inte varit fallet. Dessa resultat visar situationen vad gäller
företag i en stad av Skövdes storlek men kan, enligt min uppfattning, styrkas
ytterligare om undersökningen gjorts, vad gäller konsultverksamheter, i större städer i
landet. Med detta vill jag poängtera att förvaltningsplaneringen hunnit längre bland de
företag som etablerat sig på marknaden i storstäderna, vilket skulle kunna leda till att
samtliga frågeställningar och hypoteser i detta arbetet hade kunnat styrkas på ett
trovärdigare sätt genom antalet respondenter från mer viktiga regioner i landet
medverkat.

• Den första frågeställning som ställdes i kapitel 3 är: Vilka steg bör finnas med i en
systemförvaltningsprocess? Min modell AMS/Cycle innehåller tre
förvaltningsfaser vilka är förberedelsefasen, åtgärdsfasen och mätningsfasen. I
åtgärdsfasen har ett ytterligare steg lagts till som behandlar sanering. I
åtgärdsfasen har också steget för installation kompletterats med avveckling som
angavs av respondenten från TietoEnator Dotcom AB, vilket presenteras i
modellen AMS/Cycle (se kapitel 5.3, figur 11). Modellen AMS/Cycle är också en
spiralform där arbetet utförs i de förvaltningssteg som önskas och att det vid ett
förvaltningssteg går att backa till ett tidigare genomfört förvaltningssteg. Steget
för sanering utvecklades med hjälp av litteraturstudier enligt Brandt (1992; 1996;
1998), RDF (1987) och RRV (1997).

• Den andra frågeställningen som ställdes i kapitel 3 är: Hur kan
systemförvaltningsprocessen förenklas/förbättras för dem som bedriver
förvaltningsarbete? Genom att använda de angivna designprinciperna som tidigare
angivits i kapitel 5 (Mullet & Sano, 1995) genererar detta en konceptuell modell
som är strukturerad och grupperad i form av ett koordinerat schema samt att
modellen fått en specifik kulör för varje förvaltningsfas (se kapitel 5.3, figur 11).
Detta gör att AMS/Cycle bidrar, enligt intervjuerna (se bilaga 3, fråga 8), till att
förvaltningsarbetet förenklas/förbättras genom att relationerna mellan
verktygstyper och förvaltningssteg på ett tydligare sätt går att identifiera (se
kapitel 5.3, figur 11). Detta leder till att arbetet kontrolleras och effektiviseras
eftersom förvaltaren kontinuerligt blir informerad, på ett tydligare sätt jämfört
med AM/Cycle, i ett tidigt skede om vad som ska göras i nästa steg eller etapp.
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Detta kan därefter leda till kostnadsbesparingar i slutändan eftersom
förvaltningsstegen kan följas på ett effektivt/övergripande sätt och på ett sådant
sätt att steg inte kan glömmas bort, enligt RRV (1997). Detta kontrollerade och
strukturerade arbetssätt gör att alla inblandade i förvaltningsarbetet kan överblicka
arbetet på ett samordnat sätt och orientera sig om i vilken förvaltningsfas samt var
i systemförvaltningsprocessen man befinner sig.

• Den första hypotesen i arbetet gällde problematiken i att hitta kopplingen mellan
verktygstyper och förvaltningssteg i modellen AM/Cycle. Samtliga respondenter
uppgav att modellen AM/Cycle var komplicerad att förstå och att man inte var
säker på hur relationer mellan verktyg och steg fungerade. Man var heller inte
säker på modellens funktionalitet i förvaltningsprocessen. Därför kan denna
hypotes anses vara styrkt genom intervjuerna (se bilaga 3, fråga 12).

• Den andra hypotesen i arbetet gällde avsaknaden av sanering och avveckling. För
att avveckla/sanera delar av systemet önskade jag ett steg för avveckling/sanering.
Detta steg finns dock inte representerad i modellen AM/Cycle men
rekommenderades bland annat av respondenten från TietoEnator Dotcom AB
samt RDF (1987); Brandt (1992; 1996; 1998) och RRV (1997).

Efter dessa huvudresultat presenteras ytterligare förtydligande angående de
ovanstående resultaten tillsammans med övriga resultat från litteraturstudier och
intervjuer.

Under intervjuerna uppgav respondenterna att de verktygstyper som finns
representerade i modellen AM/Cycle ansågs täcka de verktyg som också används i det
specifika företagets verksamhet. Alla viktiga verktygstyper ansågs finnas med i
modellen vilket också gör att respondenterna inte fann de nödvändigt med fler
verktygstyper.

Modellen AM/Cycle:s funktionalitet och praktiska tillämpning var svår att urskilja
enligt respondenterna. Modellen ansågs vara för komplicerad och respondenterna
kunde inte förstå sambanden mellan förvaltningssteg och verktygstyper. Det ansågs
också svårt att se om det fanns någon möjlighet att hoppa mellan olika
förvaltningssteg i modellen eller om förvaltningsarbetet ska bedrivas procedurellt det
vill säga i ett cyklist förlopp där stegen följer efter varandra i den följd modellen
föreskriver. Det var också svårt att urskilja om flera verktygstyper kunde användas
vid ett specifikt förvaltningssteg. En annan uppfattning om modellen var också att
bemanningsplaneringen måste utföras i stegen för utredning och beredning.

Enligt de litteraturstudier som gjorts med bland annat Lientz & Swanson (1980); RDF
(1987); Brandt (1992; 1996; 1998) och Mullet & Sano (1995) utvecklades tre olika
förvaltningsfaser där varje fas representeras av en egen färg för en konceptuellt riktig
och strukturerad/grupperad modell i enlighet med Mullet & Sano. Modellen
AMS/Cycle ger också stöd för både avveckling och sanering i modellen, vilket den
tidigare modellen AM/Cycle saknade, vilket också rekommenderas i RDF (1987).
Saneringen blev till ett eget steg i AMS/Cycle medan avveckling kombineras med
installationssteget, vilket resulterar i förvaltningssteget installation/avveckling (se
kapitel 5).

Det som framkom tydligt var att 75% av respondenterna endast arbetat med eller
kommit i kontakt med systemförvaltning under ett par tre år, vilket är förvånansvärt
eftersom förvaltning av system är en kontinuerlig process som ständigt är under
utveckling där system måste supportas och ges underhåll samt versionsändringar.
Resultatet kan dock vara missvisande eftersom dessa respondenter varit nyanställda
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eller mindre erfarenheter på sina poster och inneha en ny befattning där den befintliga
rollen inte ännu hunnit få fäste i organisationen och där man inte hunnit vänja sig vid
de nya arbetsuppgifterna. Det kan också vara möjligt att förvaltningsbegreppet inte
hunnit förankras i de nyare företagen på IT-marknaden.

I de undersökta företagen fanns det en tydlig förvaltningsprocess där
förvaltningsstegen tydligt gick att urskilja från övriga processer och aktiviteter i
företaget. För denna process använde samtliga företag ett elektroniskt system. De
användes i företagen system så som ärendehanteringssystem där kundservice
behandlar dessa ärenden, beställning via Microsoft Outlook, ärendehanteringssystem
som förvaltas av ett annat företag eller inkommer via elektronisk post samt internpost.

Vid frågan om modeller används i företaget, uppgav endast ett företag att en typ av
flödesschema fanns som en generell modell för förvaltningsprocessen. Denna modell
finns som en företagsspecifik modell men används knappast ute hos kund. Företaget
ansåg att modeller kan vara svåra att applicera på en viss kund eftersom modellen
måste modifieras beroende på kundens krav på systemet. Det som däremot ansågs
viktigt var företagspraxis och erfarenheter av hur en förvaltningsprocess bedrivs
gentemot kund samt arbetsgivaren. Det generella var ändå att det inte fanns någon
modell som tillämpades vid förvaltningsprocessen då till exempel frågor eller krav
inkommer från en kund.

Respondenterna insåg vikten av att använda modeller vid förvaltningsprocessen
eftersom detta medför en bättre kontroll och styrning vilket också effektiviserar
arbetet i företaget genom att spilltid mellan stegen samt att frasen ”Vad ska göras
nu?” inte förekommer. Förvaltningsmodeller kan beskriva arbetsgången för
utomstående och vid en frekvent personalgenomströmning i verksamheten. Det kan
dock vara svårt att praktisera förvaltningsmodellen eftersom den ändå måste
modifieras efter kundförhållandet som råder samt att varianter av modellen lätt kan
uppstå vilket inte talar för användandet av förvaltningsmodeller.

På grund av detta måste en vidareutveckling av AM/Cycle göras eftersom denna
modell är, enligt min uppfattning, uppbyggd i en cykel där varje steg utförs
procedurellt. AMS/Cycle har därför utvecklas på sådant sätt att förvaltningssteg kan
användas så att den passar olika kundförhållanden. AMS/Cycle kan därför användas
oavsett verksamhetsmiljö och är en spiralmodell där förvaltningsstegen kan tas i
godtycklig ordning.

Vid de AM/Cycle-specifika frågorna uppgav respondenterna att fördelen med att
använda denna modell var att effektivisering och bättre kontroll av förvaltningsarbetet
kunde införas i verksamheten. Nackdelen är dock att varianter av modellen kan
uppkomma samt att förvaltaren kan känna sig styrd av att använda en specifik modell.
Nackdelen ansågs vara den att modellen var för svår att förstå och var alldeles för
komplex. Respondenterna saknade också viktiga steg i förvaltningsprocessen där man
bland annat saknade ett steg för testning av systemet efter att en systemåtgärd utförts.
Testningen finns dock representerad i steget för drift. Andra förvaltningssteg som
också framkom var avveckling, utveckling och försäljningsfas där utvecklingen finns
representerade i olika steg i den befintliga modellen medan försäljningsfasen finns
med i de första och inledande stegen i AM/Cycle. Avvecklingen finns med i
AMS/Cycle som systemåtgärd, vilken också rekommenderades av TietoEnator
Dotcom AB.
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7 Slutsatser
Detta kapitel sammanfattar och drar slutsatser av de resultat som framkommit i
arbetet. Detta kapitel kommer att presentera de resultat som anses vara viktiga för
arbetet. Kapitlet ger också ett kortfattat svara på de frågeställningar som ställdes i
kapitlet för problempreciseringen (se kapitel 3).

• De förvaltningssteg som bör finnas med i en förvaltningsprocess, utöver de steg
som finns i modellen AM/Cycle, är avveckling och sanering (se kapitel 5, figur
11) där steget för installation kompletterats med avveckling, enligt respondenten
från TietoEnator Dotcom AB, och ett eget förvaltningssteg för sanering tillförts i
modellen AMS/Cycle (jfr RDF, 1987; RRV, 1997; Brandt, 1998).

• Den schematiskt konceptuella bilden (se kapitel 5, figur 11) för vilka
verktygstyper som är möjliga att användas vid ett specifikt förvaltningssteg har
gjorts överskådligare genom att verktygstypen/verktygstyperna i
förvaltningssteget är markerade med den färg som gäller för den specifika
förvaltningsfasen, vilket underlättar och förenklar/förbättrar kontrollen,
relationerna mellan möjliga förvaltningsverktyg och förvaltningssteg samt
styrningen av förvaltningsprocessen (jfr Brandt, 1992; Mullet & Sano, 1995).

• En generell uppfattning som framkom vid intervjuerna var att inga egenutvecklade
förvaltningsmodeller fanns i företagen. Modeller är inte utvecklade eftersom man
anser att varianter då kan dyka upp och att utvecklingen upptar för mycket tid
samt kostnader. Företagen utnyttjar istället de erfarenheter som finns hos
personalen och använder sig av muntlig företagspraxis vad gäller
förvaltningsarbetet.

• Samtliga företag som intervjuades var positivt inställda till förvaltningsmodeller.
Uppfattningen var att en modell för förvaltningsprocessen skulle medföra kontroll,
styrning och effektivisering av personalen vid förvaltningsarbetet eftersom
personalen då skulle vara orienterade om vad som händer och när någonting
händer under förvaltningsprocessen. Detta kan därefter också betyda att
förvaltningskostnaderna minskar i verksamheten.

• De intervjuade företagen hade en tydlig förvaltningsprocess där förvaltningsstegen
framkom tydligt. Företagsledningen har dock aldrig tänkt på att denna process
faktiskt går att definiera och utveckla till en förvaltningsmodell. Att utveckla
förvaltningsmodeller har inte funnits i begreppsapparaten, kanske på grund av att
systemförvaltning fortfarande är ett oupptäckt område som ännu inte förankrats i
verksamheter. Det kan också vara så att verksamhetsledningen anser att de
systemtekniska lösningarna kommer i första hand och att förvaltningsmodeller i
dessa fall inte alls prioriteras.
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8 Diskussion
Detta kapitel ska föra en diskussion om de undersökningar som gjorts i arbetet och
föra en bredare diskussion om de resultat som tagits fram i detta arbete. Kapitlets
syfte är att värdera arbetet som gjorts utifrån ett objektivt perspektiv och värdera de
som lyckades i undersökningen och eventuellt det som inte lyckades. Kapitlet
kommer också att föra en diskussion om det i undersökningen finns variabler som
påverkat resultatet på något sätt eller åt något håll.

8.1 Diskussion om arbetet
Systemförvaltning är idag inte speciellt förankrat i företag och speciellt inte i ett
samhälle där man kan tala om IT-explosion där nya marknader och företag dyker upp
från ingenstans. Detta har också gjort att blandningen av respondenterna i
intervjuundersökningen till övervägande del inte låg i området konsultverksamhet
som det från början var tänkt. Antalet respondenter var från början planerade till fem
stycken vilket inte riktigt fungerat eftersom endast fyra av dessa gav sitt godkännande
till intervjun. Den del som omfattar intervjuer kartlägger situationen inom förvaltning
i Skövde och kan därför inte sägas vara rikstäckande eller vara ett generellt resultat i
andra städer. Möjligheten att geografiskt sprida ut respondenter runt om i landet hade
kanske varit önskvärt men inte möjlig med tanke på den tid som är avsatt till kursen
för examensarbete ADB blocket på 20 poäng Högskolan i Skövde.

Det svåra med intervjuer är att sätta en gräns för hur mycket intervjuaren ska påverka
respondenten. Det finns ju alltid en viss grad av omedveten påverkan från intervjuaren
som är situationsbaserad och som inte går att styra över. Möjligheten att kontrollera
intervjun är endast genom att fastställa vilka frågor som ska ställas till respondenten
och exakt i vilken följd detta ska genomföras. Problematiken ligger till exempel i
frågor som ”Hur fungerar modellen?”. Denna fråga kan tolkas olika av respondenten.
Kan man som intervjuare gå in och korrigera respondenten och förklara att vi menar
funktionaliteten av modellen AM/Cycle och inte hur modellens funktionalitet
fungerar i det specifika företaget. I de fall där respondenten har missupfattat frågan
har ett förtydligande gjorts med avseende på att så lite som möjligt påverka
respondenten. Den påverkan som gjorts har varit i syfte att ytterligare få respondenten
att utveckla tankegångar och funderingar kring de frågor som ställts.

Det problem jag upplevde som den största genom arbetet, är den begränsade mängd
relevant litteratur som varit tillgänglig. Begränsad i avseende på utvecklade modeller
för systemförvaltningsprocessen. Arbeten om systemförvaltningsområdet finns väl
utforskat och definierat, vilket inte har varit problemet utan det är den detaljerade
informationen på djupet som saknas, till exempel, detaljkunskaper om modeller vid
förvaltningsprocessen. Det är dessutom så att bristen på litteratur inom området,
speglar den situation som föreligger i många företag och organisationer idag. Jag är av
den uppfattningen att intresset för systemförvaltning är och har varit relativt svalt där
tekniska lösningar har varit av större intresse ditt också resurserna har allokerats.

Bland problemställningarna ingick bland annat en problemställning om vilka
förvaltningssteg som bör finnas med i en modell vid förvaltningsprocessen. Enligt
RDF (1987), Brandt (1992; 1996; 1998) och RRV (1997) finns en entydig koppling
om att sanering ska finnas med som en systemåtgärd vid förvaltningsprocessen. Men
eftersom sanering är en avveckling i mindre skala måste också avveckling finnas med
som alternativ till installation eftersom det i gamla system kan bli aktuellt med
avveckling av till exempel moduler eller delar av moduler istället för installation.
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Sanering och avveckling finns inte representerade i modellen AM/Cycle men
möjligheten till stöd för avveckling och sanering kanske finns på annat sätt som jag
ännu inte har upptäckt i modellen. Respondenterna vid intervjun saknade inte eller
förstod inte innebörden av att tillföra sanering eller avveckling i förvaltningsprocessen
förutom respondenten från TietoEnator Dotcom AB. Däremot fanns det andra
förvaltningssteg som kom upp och som respondenterna önskade ta med i en
förvaltningsprocess. Respondenterna kan i sin tankegång kring förvaltningsprocessen
funderat och tänkt på mer detaljerad nivå medan min ambition var och låg på en
övergripande nivå av förvaltningsprocessen, vilket kan vara svaret på att sanering
eller avveckling inte blev en önskad systemåtgärd från samtliga respondenter. Vid
litteraturgenomgången fanns det dock flera författare som insett vikten av sanering
och avveckling men vilka inte var presenterade i någon konceptuell modell (jfr Brand,
1998; RDF, 1987; RRV, 1997).

Nästa problemfrågeställning löd: Hur kan systemförvaltningsprocessen förenklas eller
förbättras för dem som bedriver förvaltningsarbete? För att göra en förenkling eller
förbättring ansåg jag att det viktiga låg i modellens utseende vilket andra kanske
skulle tycka är en bisak. Faktum är att gruppering, kulör och struktur med schematiskt
innehåll av modellen gör att den, enligt litteraturundersökningar, bidrar till en
produktiv och meningsfylld uppgift för systemanvändaren, vilka tidigare sett
systemunderhåll som ett ”nödvändigt ont”. Detta medverkar också till en
effektivisering och därför tidsbesparingar samt minskade kostnader vid
förvaltningsarbetet.

Något som också svarar på ovanstående problemfrågeställning är att utforma
modellen AMS/Cycle på så vis att verktygstyper och förvaltningssteg representeras i
ett koordinatsystem där varje förvaltningssteg kan markeras med en/flera olika
verktygstyper. Detta befrämjar förståelsen av modellen eftersom det mänskliga
synfältet fungerar och följer ett strukturerat mönster där vi omedvetet granskar en
konceptuell bild på ett specifikt sätt. Det är trotts detta inte säkert att alla uppfattar
denna modell att vara mer lättförståelig och bättre än den som Brandt utvecklade. Vi
är alla unika individer med olika kultur och bakgrund men chanserna till
förenkling/förbättring samt förståelse ökar genom utvecklingen av AMS/Cycle.

Intervjuerna lyckades delvis styrka hypotesen om att respondenterna skulle uppfatta
en avsaknad av sanering och avveckling i modellen AM/Cycle eftersom endas en
respondent uppgav avveckling som en möjlig systemåtgärd. Däremot visar
litteraturstudierna om att sanering och avveckling bör finnas med i en modell för
systemförvaltningsprocessen, enligt RDF (1987), Lientz & Swanson (1980) och
Brandt (1992; 1996; 1998).

Problemen i detta arbete uppstod när företag kontaktades angående respondenter. I
detta arbete medverkade endast fyra respondenter, vilket inte ger arbetet den fasta
grund att stå på som den behöver. Respondenterna intervjuades dock i samma region,
vilket visar den situation som idag existerar gällande systemförvaltning i Skövde.
Resultaten från intervjuerna speglar ändå ett rättvist resultat vad gäller en medelstor
stad av Skövdes storlek, vilket betyder att undersökningen ändå har lyckats till viss
del även om målet var att omfatta vanor inom systemförvaltning på ett nationellt plan.

8.2 Uppslag till fortsatt arbete
Det som är intressant, enligt min mening, är också vilka typer av verktyg som finns på
marknaden och hur funktionaliteten ser ut för verktyget. Det fanns inte tid i detta
arbete att granska olika typer av verktygsleverantörer men var vid arbetets början en
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möjlig del att införa i detta arbete. Det finns dock några få leverantörer nämnda som
är ledande eller på annat sätt utmärkande. Dessa verktygsleverantörer utgör bara en
bråkdel av vad som finns att tillgå.

Genom att kontakta olika verktygsleverantörer skulle dokumentering och koppling
mot praktiska fall kunna ge en bättre bild över hur man handgripligen går tillväga i
förvaltningsarbetet med de olika verktygen.

Ytterligare undersökningar som hade varit önskvärda i detta arbete är en
undersökning av den färdiga modellen AMS/Cycle. Genom att kontakta olika
konsultfirmor eller de som redan medverkat vid intervjuer kan förbättringar och
förenklingar av modellen ytterligare vidareutvecklas mot en mer användbar modell.
Varje steg i AMS/Cycle kan av förvaltningspersonalen ytterligare kontrolleras och vid
behov göra vissa tillägg av nytillkommen fakta. Meningen är alltså att
kompletteringar då kan göras i varje förvaltningssteg och ytterligare tillföra viktig
information. En möjlig undersökning är att använda fallstudien som metod och
använda modellen AMS/Cycle i en förvaltningsmiljö och testa modellen i en
kontrollerad miljö för att fastställa AMS/Cycle fördelar och brister.

Det kan vidare vara viktigt att undersöka om AMS/Cycle kan bidra till att sänka
förvaltningskostnaderna i verksamheter. För att lyckas med detta krävs en fältstudie
eller en kontrollerad form av pilottest eller liknande för att hitta skillnader mellan
AMS/Cycle och AM/Cycle.

Ytterligare respondenter i Stockholm, Göteborg och Malmö skulle varit önskvärt
eftersom detta skulle representera undersökningen på ett nationellt plan, vilket från
början varit målet med intervjuerna.
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Bilaga 1: Centrala begrepp
Denna bilaga kommer att beskriva och definiera de centrala begrepp som är relevanta
för detta arbete. I denna rapport kommer endast begrepp att användas som ligger inom
området systemförvaltning och drift. Detta kommer leda till att nomenklaturen inte
nämnvärt kommer att behandla närliggande begrepp som ligger nära
systemförvaltningsområdet.

Informationssystem

Ett informationssystem är ett system som utför en verksamhets
informationsbehandling som kan innehålla data och information i form av ett ADB-
system eller MDB-system i en verksamhet (Andersen, 1994).

Livscykelmodellen

En livscykelmodell ska representera alla delar av systemets olika tillstånd. I
livscykelmodellen finns tre faser som går under beteckningarna utvecklingsfas,
förvaltning- och driftsfas samt avvecklingsfas. Ett system som befinner sig i
avvecklingsfasen är vid slutet av sin livslängd och kommer inom en närligande
framtid att avvecklas och bytas ut mot ett nytt eller nyare informationssystem
(Berndtson & Welander, 1991).

Manuell databehandling

Den manuella databehandlingen skiljer sig från den automatiska databehandlingen
(ADB) genom att den behandlar manuell utrustning så som fysiska enheter. Dessa
enheter kan vara pärmar med förvaring av information, det vill säga papper med
information inskrivet. Det kan också vara utrustning så som pennor, overhead och
projektor eller liknande. Manuell databehandling utgör själva informationssystemet
och den betjänande verksamheten, vilket står att läsa i RDF (1987).

Systemarbete

Systemarbete är ett vidare begrepp som inte bara omfattar förvaltningsarbetet utan
innefattar också systemutvecklingsarbetet, det vill säga aktiviteter som omfattar
systemets hela livscykel, vilket betyder allt arbete som rör systemet (RDF, 1987).

Systemförvaltning

Begreppet systemförvaltning uppstod ur det tidigare och gamla begreppet
systemunderhåll. Den stora skillnaden mellan dessa begrepp är att
systemförvaltningen har bejakat användarsidan i verksamheten som en viktig del vid
förvaltningsarbete samt att systemförvaltning bedrivs genom att använda
förvaltningsmodellen, vilket innebär att ADB-arbetet främst blir att åtgärda arbeten
som från början  kommer från användaren i verksamheten (RDF, 1987).

Systemförvaltningsmodellen

En systemförvaltningsmodell är, enligt Brandt (1998), ett hjälpmedel för att styra och
kontrollera förvaltningsarbetet i en organisation. En systemförvaltningsmodell är
också en idealiserad bild över hur man tänkt sig att systemförvaltningsarbetet ska
bedrivas i en verksamhet. Denna modell visar på vad som ska göras i verksamheten
genom att beakta olika aspekter i organisationen (se kapitel 2.5).
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Systemförvaltningsprocessen

Denna process kallas också för ändringsprocessen som enligt Brandt (1998) består av
nio steg. Dessa steg behandlar ändringsbehov som finns i verksamheten och att dessa
steg kan underlätta vid ändringshantering vad gäller system. Stegen som finns i
förvaltningsprocessen är: fråga, beställa, bereda, utreda, planera, förändra, informera
& utbilda, installera och användning & drift, enligt Brandt. Denna process används
när det uppkommer krav/frågor eller idéer på förändringar i verksamheten.

Systemunderhåll

Det grundläggande betydelsen för systemunderhåll är att allt arbete som utförs på
systemet kallas underhåll. Hit räknas dock inte åtgärder som initierats av användaren.
Vid systemunderhåll finns också stora brister vad gäller organisation, planering,
metoder och hjälpmedel. Det är dessa kategorier som finns med och stöds vid
systemförvaltning samt ADB-personal som kan initiera idéer och nya önskemål till
åtgärder som bör göras i systemet. Systemunderhåll är det gamla begreppet för
förvaltningsarbetet som idag benämns för systemförvaltning (RDF, 1987).

Systemutveckling

När man till en verksamhet utvecklar ett informationssystem kallas detta arbete för
systemutveckling. När till exempel en verksamhet väljer att egenutveckla ett ADB-
system, som ska verka i verksamheten, bedriver man ett arbete som kallas
systemutveckling, enligt Andersen (1994).

Vidareutveckling

När systemförvaltning bedrivs i en verksamhet arbetar man med olika
förvaltningsåtgärder. Dessa åtgärder kan vara mindre eller större modifieringar av
systemet. De förvaltningsåtgärder som används vid förvaltningsarbetet är: rättningar,
förbättringar, anpassningar och saneringar. Dessa åtgärder kan i sin tur bedrivas vid
akut förvaltningsarbete eller mindre samt större arbeten. Om förvaltningsarbetet blir
ett större projekt, än den som av företaget definierats som större arbete, kallas detta
för vidareutveckling enligt Berndtson & Welander (1991).
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Bilaga 2: Intervju frågor

Företagsspecifika frågor
1. Vilken befattning har du?

2. Vilka är dina nuvarande arbetsuppgifter?

3. Hur länge har du varit anställd?

4. Hur länge har du arbetet inom området systemförvaltning?

5. Hur ser er systemförvaltningsprocess ut när ett krav eller frågeställning inkommer
från kund?

6. Använder ni någon modell för dessa krav eller förfrågningar och hur är dessa, i
sådana fall, uppbyggda?

7. Vilka typer av modeller används idag i verksamheten, om några?

8. Vilka för och nackdelar finns med användning av modeller i
förvaltningsprocessen eller förvaltningsarbetet?

AM/Cycle specifika frågor
9. Finns det någon fördel eller nackdel med denna modell för

systemförvaltningsprocessen och i så fall varför?

10. Skulle du vilja ta bort eller lägga till något förvaltningssteg i modellen och i så
fall varför?

11. Skulle du vilja ta bort eller lägga till någon verktygstyp i modellen och i så fall
varför?

12. Hur fungerar och används modellen, enligt din mening?
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Bilaga 3: Respondenter

IT-enheten Högskolan i Skövde
Fråga 1: Anders Pettersson är chef för IT-enheten Högskolan i Skövde.

Fråga 2: Ansvarar för skolans infrastruktur och intranät. Han är ansvarig för skärheten
på det elektroniska systemen och den övergripande administrationen för drift samt
underhåll.

Fråga 3: Pettersson har varit anställd på denna befattning under 3 år.

Fråga 4: Under 3 år.

Fråga 5: Den inkommer som ett elektronisk post eller genom internpost och
registreras i pappersformat. Det existerar inte någon modell för denna process.

Fråga 6: Nej.

Fråga 7: Inga direkta modeller för systemförvaltning.

Fråga 8: Fördelarna är många. En förvaltningsmodell ska alltid finnas i en verksamhet
och är till stor hjälp och stöd vid förvaltningsarbetet.

AM/Cycle specifika svar:

Fråga 9: kan tyvärr inte se hur den fungerar. Den är svår att förstå och jag ser inte hur
förvaltningsstegen fungerar med verktygstyperna.

Fråga 10: Jag saknar ett teststeg i modellen men den kanske finns inbakad i någon av
de andra stegen. Det måste finnas klara och definierade gränser mellan de olika stegen
i förvaltningsprocessen för annars kan frågor och krav ändras i dessa gränser. Det är
därför viktigt att kunna låsa krav och frågor så att inga förändringar då kan göras.

Fråga 11: Verkar komplett enligt min mening.

Fråga 12: Den är för komplicerad och jag ser inte hur den är tänkt att fungera.
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GTS Sverige AB
Fråga 1: Ingvar Leremar är administrativ chef på GTS och ansvarar för produktions
enheten, inköp och orderavdelning samt process och kvalitet administration.

Fråga 2: Styr upp den administrativa verksamheten.

Fråga 3: Kontinuerligt sedan 1997.

Fråga 4: 3 år.

Fråga 5: Har ett befintligt system vilken förvaltas av Telia AB.

Fråga 6: Ingen modell används eftersom denna ansvarsdel ligger hos Telia.

Fråga 7: Inga.

Fråga 8: Bättre kontroll och styrning i verksamheten men inga generella modeller
används eftersom detta styrs från Telia.

Fråga 9: Fördelen är att en bättre kontroll över förvaltningen är möjlig.

Fråga 10: Nej.

Fråga 11: Nej.

Fråga 12: Jag ser den funktonalitet modellen har och  vilket verktyg som kan
användas i ett förvaltningssteg. Jag förstår förvaltningsstegens relationer mot
verktygstyperna förvaltningsstegens innebörd och betydelse men ser inte om flera
verktygstyper kan användas för ett specifikt steg. Det som kan vara svårt att se är om
det är möjligt att hoppa mellan olika steg bland förvaltningsstegen.
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Entra Juristdata AB
Fråga 1: Tommy Wiberg är personalansvarig och administrativ chef.

Fråga 2: Ansvarar för projektledning och resursplanering samt ingår som
projektledare i olika projekt.

Fråga 3: 1,5 år.

Fråga 4: Under 3 års tid.

Fråga 5: Beställningen kommer in och versionshanteringen verifieras varefter en
beredning görs. Sedan registreras kravet och en utredning verkställs. Åtgärden görs
varefter planeringsfasen inleds. Därefter implementeras funktionaliteten och sedan
följer driften. Det kan också finnas möjlighet till utbildning om det är frågan om
större förändringar.

Fråga 6: Inga modeller används utan detta fortlöper genom erfarenhet och
företagspraxis.

Fråga 7: Inga modeller eller metoder används eftersom utvecklingen inom detta
område bedrivs av Entra och kommer med stor sannolikhet, inom en snar framtid,
färdigutveckla företagsspecifika modeller och metoder för dotterbolagen som
Juristdata AB.

Fråga 8: Det är bra med modeller vid förvaltning när det gäller utomstående eller om
en frekvent personalgenomströmning finns i verksamheten. Modeller gör också att
man effektiviserar och kontrollerar förvaltningsarbetet.

Fråga 9: Effektiviserar och inför en bättre kontroll av förvaltningsarbetet i
verksamheten. Nackdelen är att avarter av modellen kan uppkomma samt att
förvaltaren kan känna sig styrd av modellen. Det är också vanligt att man går utanför
modellramarna eftersom man vill uppnå något speciellt eller arbetar mot ett specifikt
resultat eller mål.

Fråga 10: Skulle vilja ta med utveckling och testning i modellen men det är möjligt att
det kan bedrivas i någon utav de befintliga stegen.

Fråga 11: Nej eftersom befintliga verktyg kan kategoriseras inom de verktygstyper
som existerar i modellen.

Fråga 12: Förstår funktionaliteten eller kopplingen mellan verktygstyperna och
förvaltningsstegen tex. förvaltningssteget registrera kan göras med
registreringsverktyg. Ser inte om förvaltningsstegen är en procedurellt förfarande eller
om det går att hoppa mellan förvaltningsstegen godtyckligt beroende på vilket
förvaltningssteg man vill utföra.



Bilaga 3: Respondenter

62

TietoEnator Dotcom AB
Fråga 1: Lars Olsson är resursansvarig och tecknar avtal med kund samt är
personalansvarig. Lars-Ove Knutsson hjälper till vid drift, infrastruktur och support
vid avdelningen för datakommunikation samt genererar lösningar hos kund.

Fråga 2: se ovan.

Fråga 3: Lars 10 år och Lars-Ove 10 år.

Fråga 4: Lars 26 år och Lars-Ove 26 år.

Fråga 5: Ett ärendehanteringssystem används vid kundservice avdelningen dit alla
ärenden ska inkomma.

Fråga 6: Flödesschema används för förvaltningsprocessen. Utöver detta tillämpas
företagspraxis och erfarenheter från andra kundrelaterade arbeten.

Fråga 7: Företagsspecifika avtal upprättas mot kund där avtalen kan se olika ut
beroende på vilken kund det gäller. Inga generella modeller används vid
förvaltningsprocessen.

Fråga 8: Nackdel är att det kan vara svårt att använda en viss arbetsmodell eftersom
denna ändå modifieras efter kundförhållanden. Fördelen är att en modell kan ge bättre
kontroll eller en viss effektivisering vid arbetet.

Fråga 9: Svårt att använda en modell för arbetsprocessen eftersom projektform
tillämpas. Vid nyförsäljning skulle en förvaltningsmodell kunna tillämpas. Nackdel är
att den är för komplicerad.

Fråga 10: En försäljningsfas skulle vara önskvärd i modellen.

Fråga 11: Nej, eftersom de flesta verktygstyper finns representerade i modellen.

Fråga 12: Förstår användningen av modellen och dess funktionalitet. Vet inte om flera
verktyg kan tillämpas vid ett specifikt steg i modellen. Uppfattar det som att flera
verktyg inte kan användas vid ett specifikt förvaltningssteg. Uppfattar det som att
bemanningsplanering utförs vid utredning- och beredningssteget.


