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Sammanfattning 

 

Detta är en fallstudie om skapandet av en systemförvaltningsorganisation och införandet av en 

organiserad systemförvaltningsverksamhet i en organisation som inte har någon sådan sedan 

tidigare. Med hjälp av dokumentstudier och intervjuer letar studien efter de områden som 

utgjort de största utmaningarna. Resultatet var att sex stycken områden identifierades som 

problem och alla dessa var relaterade till verksamhet snarare än att vara tekniska områden. 

Samtidigt visade det sig att flera områden som i tidigare forskning nämnts som problem inte 

utgjorde några svårigheter i detta fall. 
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1 Inledning 

För lite mer än 35 år sedan när Lientz och Swanson (1980) gjorde sin studie över hantering av 

IT-system efter driftsättning så var IT-system något som normalt helt hanterades internt på 

IT-avdelningen. Oftast var bara en eller två personer involverade i hanteringen av varje 

system. Sedan dess har mycket hänt, inte minst på grund av den teknologiska utvecklingen 

där komplexiteten, datamängderna och beroendet av IT har ökat. Därför förordas idag ett mer 

strukturerat arbetssätt för hanteringen av system där verksamheten som nyttjar systemet i 

större utsträckning är involverade och varje system har en dedikerad grupp som tillsammans 

fattar beslut för vad som ska göras med systemet (Nordström och Welander 2007; Brandt 

2010). Så är dock inte fallet hos alla organisationer och i denna studie kommer jag att 

undersöka en organisation som går från att inte ha någon förvaltningsorganisation för något 

IT-system till att införa ett sådan. 

1.1 Problembeskrivning 

Förvaltning sker för alla IT-system som är i drift men hur det görs skiljer mellan olika 

organisationer och olika IT-system. Ett IT-system ska stödja en organisations verksamhet och 

målet med systemförvaltningsarbetet är att se till att det gör det (Nordström 2005). Exempel 

på vad det kan innebära är att säkerställa att användarna får support, att dokumentation hålls 

uppdaterad och att systemet kan förändras baserat på användarnas önskemål. När man 

planerar en systemförvaltningsverksamhet så finns det många frågor som dyka upp, 

exempelvis om vilka som ska delta i förvaltningsarbetet, vem som ansvarar för vad, hur saker 

ska dokumenteras och om hur önskemål om ändringar ska hanteras. Har en organisation redan 

ett etablerat systemförvaltningsarbete för ett system så finns det ju något att utgå ifrån ifall 

man ska etablera en förvaltningsorganisation för ytterligare system. Men om man inte har det? 

Det är just det som denna studie kommer att fokusera på.  

1.2 Syfte 

Frågan som denna studie kommer att besvara är:

 

 Vilka utmaningar finns det med att etablera ett organiserat systemförvaltningsarbete?

 

Med organiserat menas här att det finns specificerade ansvarsroller och rutiner för 

systemförvaltningsarbetet. Studien kommer att beskriva införandet av systemförvaltnings-

verksamhet för ett personalhanteringssystem hos Gamla Uppsala Buss AB (hädanefter 

förkortat GUB). GUB har vid tidpunkten för införandet av systemförvaltningsverksamheten 

för detta system inte någon förvaltningsorganisation för något annat system och har inte heller 

haft det på många år. Det tidigare personalsystemet hade under de senaste åren helt hanterats 

av den interna IT-avdelningen, inklusive användarsupport och vidareutveckling. För det nya 

systemet har istället en särskild förvaltningsorganisation skapats som ska säkerställa att 

systemet stödjer verksamheten i största möjliga mån, bland annat genom samordning med IT-

avdelningen och systemleverantören. Det finns många tidigare fallstudier om införande av 

systemförvaltningsverksamhet. Dessa brukar dock handla om exempelvis införande av 
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systemförvaltningsverksamhet för ett nytt system när det redan finns en existerande 

förvaltningsarbete med andra system eller om införande av en ny systemförvaltningsmodell. 

Jag har inte funnit någon fallstudie som specifikt fokuserar på införande av en organiserad 

systemförvaltningsverksamhet där något sådant tidigare inte finns i organisationen. Denna 

situation är annorlunda mot de tidigare nämnda då det inte finns någon tidigare förvaltnings-

organisation som man kan jämföra med och använda som mall. 

 

Det är oklart hur pass vanligt det är med organisationer som befinner sig i denna situation 

men ser man på storlek och bransch är GUB inte unikt. Det borde därför finnas andra 

organisationer som inte har någon organiserad systemförvaltningsverksamhet som ytterligare 

fallstudier skulle kunna göras hos. En enskild fallstudie som denna är knappast tillräcklig för 

att kunna bygga en teori om skillnaderna mellan organisationer som har respektive inte har en 

tidigare förvaltningsverksamhet när de inför en ny förvaltningsorganisation men det är ett 

nödvändigt steg mot detta. Men även på egen hand är min förhoppning att denna studie kunna 

tjäna en praktiskt nytta för organisationer som befinner i samma situation med att 

uppmärksamma dessa på eventuella svårigheter som kan uppstå. 

1.3 Kunskapsintressenter 

Denna studie riktar sig till de som arbetar med eller studerar systemförvaltning. Den lämpar 

sig väl till att jämföras med andra fallstudier och på så sätt se likheter och skillnader mellan 

dessa. I synnerhet vänder den sig till organisationer som står inför att införa en förvaltnings-

verksamhet och som tidigare inte haft någon. Inga förkunskaper förväntas av läsaren även om 

det kan vara en fördel att ha tidigare erfarenhet av något systemförvaltningsramverk. Det 

krävs ej heller några IT-tekniska kunskaper såsom inom nätverk och databaser och ej heller 

kännedom om det förvaltade systemet. 

1.4 Avgränsning 

Studien kommer inte att inrikta sig på införandet av själva systemet utan införandet av 

förvaltningen av systemet. Fokus kommer att ligga på verksamheten, på aspekter såsom 

sammansättningen av förvaltningsorganisationen, ansvarsroller och rutiner. Systemet tekniska 

egenskaper kommer inte att beröras. 

1.5 Disposition 

I kapitel 2 kommer tillvägagångssättet för studien att beskrivas. Kapitel 3 handlar om 

bakomliggande teori och kommer att tjäna ett dubbelt syfte: Dels att introducera läsaren till de 

viktigaste koncepten inom systemförvaltning (eftersom det inte förväntas att läsaren ska ha 

någon tidigare erfarenhet om ämnet såsom jag nämnde i avsnitt 1.3). Dels kommer det att 

presentera tidigare forskning som empirin kommer att jämföras med. Kapitel 4 inleds med 

beskrivning av organisationen och dess sammanhang. Sedan följer en sammanfattning av de 

dokument och intervjuer som denna studie baseras på. I kapitel 5 kommer sedan det som 

presenterats i det föregående kapitlet att kopplas samman med teorin från kapitel 3.   
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2 Metod 

I följande kapitel kommer forskningsstrategi och metoder för datainsamling och dataanalys att 

beskrivas. Avslutningsvis kommer ett avsnitt där jag reflekterar över min egen roll och hur 

den kan inverka på resultatet. 

2.1 Forskningsstrategi 

Detta kommer att vara en fallstudie som handlar om införandet av organiserad 

systemförvaltningsverksamhet i en organisation. En fallstudie studerar en enskild instans av 

en företeelse (Oates 2006). I detta fall är denna företeelse systemförvaltningsverksamhet. 

 

Genomförandet kommer att ske i två faser: En där datainsamlingsmetoden är dokumentstudier 

och en där den är intervjuer. Det finns ett flertal dokument som redan är framtagna som berör 

förvaltningsarbetet och det känns relevant att utnyttja dessa då de ändå redan existerar. Det 

innebär att intervjuerna kan rikta in sig på fördjupning med avstamp i dokumenten istället för 

att ägnas åt att få fram grundläggande information om förvaltningsarbetet och dess 

sammanhang, information som ändå redan finns beskriven i dokumenten. Dokumenten är 

också användbara för att få uppslag på intervjufrågor. 

 

Denna första fas kommer dock egentligen bara att producera en sammanställning av data som 

redan finns tillgänglig, men däremot inte i en särskilt lättöverskådlig form. Det är den andra 

fasen, med intervjuer, som kommer att få fram data som tidigare inte funnits dokumenterad 

någonstans. Dokumentstudierna kommer att utgöra en viktig grund men tyngdpunkten i denna 

studie kommer att ligga på vad som fås fram i intervjuerna. Valet av intervjun som metod 

baseras på den explorativa aspekten i denna studie. Målet är att hitta så många potentiella 

problemområden som möjligt och jag är intresserad av möjligheten att informanten själv 

berättar om nya problemområden som jag själv tidigare inte beaktat. Något försök att 

rangordna problemen i hur stor påverkan de har kommer inte att göras. 

 

Litteratursökning efter artiklar och avhandlingar skedde i Digitala Vetenskapliga Arkivet 

(www.diva-portal.org), Google Scholar (scholar.google.se) och IEEE Xplore Digital Library 

(ieeexplore.ieee.org). Svenskspråkig litteratur hittades i huvudsak med söktermen 

”systemförvaltning” medan engelskspråkig främst hittades under termen ”IT Service 

Management”. 

2.2 Datainsamling 

Som nämnt i föregående kapitel kommer två metoder för att samla in data användas: 

Dokumentstudier och intervjuer. 

 

De dokument som kommer att användas är förvaltningsplanen (med bilaga), roll- och 

processbeskrivning samt minnesanteckningar från förvaltningsgruppens möten. Dessa 

dokument har tagits fram tidigare och oberoende av denna studie. Förvaltningsplan och roll- 

och processbeskrivningen skapades av projektledaren för införandeprojektet medan 

minnesanteckningar från mötena skrivs av någon i förvaltningsgruppen som är med på mötet 

och de görs sedan tillgängliga för resten av förvaltningsorganisationen. 
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Dokumenten är sannolikt en bättre källa än intervjuer till att få fram information om vad som 

hänt i organisationen fram tills nu men de berättar nödvändigtvis inte hela sanningen. Som 

Oates (2006, s. 144) skriver: “Documents such as minutes of meetings are always produced 

for a purpose and with a particular audience in mind – they are rarely an objective description 

of what occurred”. Ett bra exempel på detta är förvaltningsgruppen eftersom denna består av 

ett begränsat urval av personer som inte nödvändigtvis ger en korrekt representation av 

systemets användare. Således kan inte exempelvis minnesanteckningar från möten sägas vara 

representativa för hela systemets användarbas. Ett annat exempel är förvaltningsplanen och 

roll- och processbeskrivningen som enbart beskriver hur det är tänkt att förvaltningen ska gå 

till, inte hur den faktiskt gör det.  

 

Det är denna problematik som leder in på nästa datainsamlingsmetod som är intervjuer. 

 

Intervjuerna kommer att vara semistrukturerade och frågorna baseras på tidigare forskning 

samt vad som framkom från analysen av dokumenten. De intervjuade fick aldrig se 

frågeformuläret under intervjun för att förhindra att deras svar påverkades av detta. Frågorna 

ställdes inte alltid i samma ordning som i formuläret (även om det oftast gjorde det) och om 

något ämne redan diskuterats i samband med en tidigare fråga så hoppade jag över den frågan. 

Den största skillnaden mellan de informanter är de som är inom och de som är utanför 

förvaltningsgruppen. Dessa två grupper kommer att få olika uppsättningar av frågor men inom 

dessa grupper kommer frågorna att vara desamma. Att hålla det ganska strukturerat är viktigt 

då det gäller att ämnet hålls fokuserat på just förvaltningen av systemet. Det är lätt hänt att 

ämnet annars glider över på exempelvis införandet av systemet i sig eller systemets 

funktioner. 

 

Urvalet av informanter bestämdes helt av mig och målet var att få en så stor bredd som 

möjligt så att flera olika delar av organisationen fick komma till tals. Därför var det endast en 

person per avdelning intervjuades. Avdelning definieras i detta fall enligt GUB:s 

organisationsöversikt. Intervjuerna skedde ansikte mot ansikte och spelades in. 

Sammanfattningarna av intervjuerna som förekommer i kapitel 4 skickades sedan ut till 

informanterna och de fick här godkänna att materialet användes. Några enstaka korrigeringar 

gjordes  här baserat på informanternas önskemål men inget nytt material lades till som inte 

kom fram under intervjun. 

 

Informanterna har ofta inte särskilt omfattande kännedom av systemförvaltningsterminologi 

så frågorna är formulerade med det i åtanke. De termer som användes i intervjuerna är de som 

kommit att användas i organisationen och är inte nödvändigtvis desamma som används i 

denna uppsats. 

2.3 Dataanalys 

Hela studien kommer att bygga på kvalitativ dataanalys av kvalitativ data. Metoden för 

dataanalysen kommer att vara densamma både för dokument och intervjuer. Intervjuerna 

kommer att transkriberas och analysen kommer att göras på transkriptionen snarare än på det 

inspelade materialet. Så dataanalysen av både dokument och intervjuer kommer med andra 

ord vara textfokuserad. Analysen kommer att genomföras på dator med hjälp av ett CAQDAS 

(Computer-Assisted Qualitative Data Analysis Software), nämligen RQDA. Texten kommer 

att analyseras genom kodning där meningar och stycken associeras med en eller flera koder 
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som beskriver vilket tema som det aktuella textavsnittet handlar om. En initial uppsättning av 

koder skapades baserat på tidigare forskning men koder lades till, togs bort eller modifierades 

under analysens gång. När materialet gåtts igenom och koder tilldelats till texten så 

organiserades texten efter kod så att all text med en viss kod placerades tillsammans. I och 

med att de kodade styckena då hamnade i en annan kontext än den ursprungliga kunde 

mönster identifieras som inte kunnat upptäckas i det ursprungliga sammanhanget. 

2.4 Min roll 

Jag som genomför denna studie är sedan tidigare anställd på företaget och arbetar på IT-

avdelningen. Jag är medlem i förvaltningsorganisationen samt var med i projektgruppen för 

projektet som förde in systemet i organisationen. Således har jag redan tidigare kännedom om 

organisationen och förvaltningsarbetet. Det kan vara till fördel i med tanke på att jag har en 

insikt i organisationen på ett sätt som en utomstående inte har men också till nackdel då jag 

redan har skapat mig en uppfattning om verksamheten. Personerna jag intervjuade känner mig 

sedan tidigare. Det har sannolikt inverkan på de svar jag får under intervjuerna men i vilken 

utsträckning och hur är svårt att bedöma. 
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3 Teori 

I detta kapitel kommer jag att gå igenom grundläggande koncept och definiera begrepp. 

Därefter kommer jag att presentera tidigare forskning på  området vad det gäller 

problemområden vid införande av systemförvaltningsverksamhet. 

3.1 Begreppet systemförvaltning 

Det finns olika definitioner på vad systemförvaltning innebär men gemensamt är att det 

handlar om arbetet med att administrera och hantera ett IT-system efter att det satts i drift. 

Vad som exakt ingår i förvaltningens ansvarsområde och inte varierar dock. 

 

Termen systemförvaltning uppkom på 1970-talet och var en utvidgning av det äldre begreppet 

systemunderhåll (Brandt 2005). Termen fick en vidare spridning tack vare Riksdataförbundets 

systemförvaltningsprojekt på 80-talet (Nordström 2005; Brandt 2005). 

 

Nordström (2005) betraktar systemförvaltning som ett antal uppdragsförhållanden mellan 

olika parter. Två av dessa parter är objektparten och IT-parten. Med part menas någon som 

utför en viss verksamhet: Objektparten utför objektverksamhet och IT-parten utför IT-

verksamhet. Med objektverksamhet menar Nordström det som ibland bara benämns 

verksamhet och som kan vara vilken typ av verksamhet som helst, men i systemförvaltnings-

sammanhang syftar på den verksamhet som IT-systemet stödjer. IT-verksamhet är det tekniskt 

orienterade arbetet med IT-system. Förvaltningsverksamheten är en subverksamhet till dessa 

och utförs av både objektpart och IT-part (Nordström 2005). 

 

En annan ingång till systemförvaltning är det som kallas IT Service Management (ITSM) och 

som har ett tjänsteorienterat perspektiv. Ett ITSM-ramverk är ITIL (IT Infrastructure Library) 

som är det i Sverige mest använda ramverket för systemförvaltningsverksamhet (Brandt 

2010). Det finns dock fler ramverk, Iden och Eikebrokk (2013) nämner, förutom ITIL, även 

ett antal andra. Det finns en internationell standard för ITSM nämligen ISO/IEC 20000. 

Eftersom ITSM-ramverk används för att bedriva systemförvaltning kommer jag att se det som 

en typ av systemförvaltningsverksamhet och inte som en separat företeelse. 

 

Det går även närma sig ämnet från ett systemutvecklingsperspektiv. Inom systemutveckling 

brukar arbetet med att (ny)utveckla ett system ses i fyra faser: Planning, Analysis, Design och 

Implementation (Dennis, Wixom och Roth 2006). Dessa fyra faser bilder tillsammans 

Software Development Life Cycle. Dennis m.fl. (2006) beskriver flera olika metodologier för 

systemutveckling men alla har gemensamt att de innehåller dessa faser. Systemförvaltning 

skulle där i så fall hamna under implementeringsfasen där det benämns underhåll 

(maintenance) och innehåller bland annat ändringshantering. I denna studie kommer dock 

systemtuvecklingsperspektivet på systemförvaltning inte diskuteras närmare men det är värt 

att nämna att det även finns andra perspektiv än de som kommer att användas i denna uppsats. 

 

En systemförvaltningsmodell är enligt Brandt (2005, s. 41) ”en idealiserad bild av hur man 

rekommenderar att bedriva systemförvaltningsarbetet”. Brandt (2010) skiljer ej heller på 

begreppen modell, ramverk eller standard utan ser det som olika benämningar på samma 

företeelse. 
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När systemförvaltningsbegreppet används i denna uppsats kommer det att baseras på 

Nordströms (2005, s. 258) definition av systemförvaltning som ”arbetet med att kontinuerligt 

styra, stödja, vidmakthålla och vidareutveckla permanenta förvaltningsprodukter där IT-

system ingår som delar, i syfte att säkerställa tillgänglighet och avsedd nytta i 

objektverksamheten”. 

3.2 Förvaltningsobjektet 

Nordström (2005) benämner det som förvaltas förvaltningsobjekt. Ett förvaltningsobjekt 

innehåller alltid ett IT-system men bör enligt Nordström (2005) även innehålla så kallade 

permanenta förvaltningsprodukter. Med förvaltningsprodukt menas något som skapas som ett 

resultat av förvaltningsverksamheten. Gränsdragningen mellan permanent och temporär 

förvaltningsprodukt framstår som något diffus men permanenta är de produkter som är 

användbara även på längre sikt och inte bara för stunden. Som exempel på permanenta 

produkter ges förvaltningsplan, manualer, dokumentation och avtal medan exempel på 

temporära är ett tillgängligt IT-system eller en ändringsbeskrivning. 

 

Brandt (2005) anser att Nordströms begrepp förvaltningsobjekt och förvaltningsprodukter ger 

en oklar bild av vad som egentligen ska förvaltas. Istället för produkter talar Brandt om 

artefakter som är något som används eller skapas av systemförvaltningsaktiviteterna. Vad som 

ska förvaltas är enligt Brandt (2005, s. 26) ”ett antal definierade artefakter”. Jag skulle inte 

påstå att detta skulle ge en särskilt klarare bild än Nordströms av vad som ska förvaltas men 

det sätter däremot fokus på vikten av att det som ska förvaltas är tydligt definierat. 

 

I denna uppsats kommer jag att använda termen förvaltningsobjekt för vad som förvaltas för 

att det är en tillräckligt vid beskrivning för att kunna vara applicerbar oavsett vilken 

förvaltningsmodell jag för tillfället diskuterar. Det sätter också fokus på att det som förvaltas 

är mer än själva IT-systemet vilket inte begreppet system gör på samma sätt. 

 

Jag använder begreppet IT-system för att beskriva det tekniska systemet i likhet med 

Nordström (2005) och Hammar (2011). Hammar (2011) nämner att IT-system kan delas in i 

två kategorier: Standardsystem och egenutvecklade system. Standardsystem är en färdig 

lösning som kan implementeras i flera olika organisationer, dock vanligtvis efter viss 

anpassning. Egenutvecklade system är en helt skräddarsydd lösning, utvecklad specifikt för 

organisationen som ska använda det. 

3.3 Förvaltningsorganisationen 

De personer som utför systemförvaltningsverksamheten kallas oftast förvaltningsorganisation 

(Nordström 2005) men dessa utgör normalt ingen egen enhet eller avdelning i linje-

organisationen utan består av en sammansättning av personer från flera linjeorganisatoriska 

enheter. Nordström (2005) jämför detta med en projektorganisation (projektgrupp) men med 

skillnaden att projekt är tidsbegränsade. Med linjeorganisation menas den vertikala, 

hierarkiska struktur med över- och underordnade som utgår från organisationens ledning där 

det råder ett en-till-många förhållande mellan chef och anställda och ett en-till-en-förhållande 

mellan anställd och chef (Mullins och Christy 2013). Förvaltningsorganisationers 

sammansättning brukar inte följa linjeorganisationens uppdelning utan skär horisontellt 

genom denna. Detta ska dock inte förväxlas med så kallade matrisorganisationer som är en 
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organisationsform som ersätter linjeorganisationen medan förvaltningsorganisation såsom 

beskriven ovan istället är ett komplement till denna (Nordström och Welander, 2007). 

 

Två begrepp är viktiga här: Befattning och roll. Befattning är enligt Nordström (2005) vad en 

person anställs som. En roll är något man tilldelats utöver befattningen (Nordström 2005). 

Mullins och Christy (2013) definierar roll som ett förväntat beteendemönster och nämner att 

roller kan vara både formella och informella. Befattning skulle i detta fall vara en persons 

formella roll i linjeorganisation medan det Nordström kallar roll skulle vara den formella 

rollen i förvaltningsorganisationen. Informella roller är sådana roller som inte är explicit 

dokumenterade och innefattar roller såsom en förebild eller en vän. En persons informella 

roller är alltså olika beroende på vems perspektiv man ser det från. Båda typerna av roller har 

en påtaglig inverkan på verksamheten. Fortsättningsvis i denna uppsats kommer roll att syfta 

på den formella rollen i förvaltningsorganisationen men det är viktigt att komma ihåg att även 

en persons informella roll inverkar. 

 

I en förvaltningsorganisation finns det en uppsättning roller och benämningen på dessa kan 

variera även om de utför samma uppgifter (Nordström och Welander 2007; Brandt 2010). I 

denna studie återfinns rollerna systemägare och systemansvarig. Systemägaren har det 

övergripande ansvaret för systemet medan systemansvarig är den som leder det praktiska 

genomförandet av målen som systemägaren satt upp (Brandt 2010). Det ska dock förtydligas 

att en systemägare alltså inte äger systemet i juridisk mening. 

 

Inom ITSM finns ett annorlunda upplägg när det kommer till roller. Varje tjänst har en ägare 

(service owner) som ansvarar för tjänsten men samtidigt har varje process även en 

processägare (process owner) som ansvarar för den processen för alla tjänster. Varje process 

har också en processansvarig (Rovers 2013). 

3.4 Förvaltningsaktiviteter 

Förvaltningsaktiviteterna är den verksamhet som förvaltningsorganisationen utför. I detta 

avsnitt är aktiviteterna grupperade enligt Nordströms (2005) uppdelning i fyra 

huvudkategorier. Andra författare kategoriserar aktiviteterna på andra sätt men vilka 

aktiviteter som sammantaget förekommer i förvaltningsverksamheten är till största delen 

överensstämmande. De fyra huvudkategorierna är: Förvaltningsstyrning, användarstöd, 

ändringshantering och daglig IT-drift och underhåll. 

3.4.1 Förvaltningsstyrning 

Aktiviteten förvaltningsstyrning handlar om att styra förvaltningsarbetet. Nordström (2005) 

räknar både in styrning på lång sikt och kort sikt (dagligen) i detta och benämner det 

strategisk respektive operativ förvaltningsstyrning. Brandt (2010) gör en snarlik uppdelning i 

strategisk, taktisk och operativ förvaltningsstyrning. Taktisk innebär styrningen  för det 

kommande året medan strategisk är på flera års sikt. Två dokument som Brandt (2010) 

nämner är förvaltningsstrategi och förvaltningsplan. En förvaltningsstrategi gäller över flera 

år och kan vara gemensam för flera förvaltningsobjekt (Brandt 2010). En förvaltningsplan 

gäller istället för det kommande året och är unik för varje förvaltningsobjekt (Brandt 2010). 
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3.4.2 Användarstöd 

Användarstöd innefattar både proaktiva och reaktiva aspekter (Nordström 2005). Exempel på 

proaktiva är att ta fram användarmanualer och hålla utbildningar för att förebygga att problem 

uppstår. Den reaktiva delen utformas ofta som en helpdesk dit användarna kan vända sig när 

ett problem ändå uppstått. Är en helpdesk utkontrakterad så kan ett problem vara att den har 

låg kännedom om objektverksamheten (Nordström 2005). 

 

Haverblad (2007) nämner fördelen med en SPOC (Single Point of Contact) dit användare kan 

vända sig då de har problem med systemet, oavsett problemtyp. Det kan annars skapa 

frustration bland användarna om de inte vet vart de ska vända sig. En välfungerande helpdesk 

förhindrar dessutom att användarna istället för att kontakta den officiella supporten tar hjälp 

av sina kollegor vilket innebär att andra gör supportens jobb istället för att ägna sig åt det de 

egentligen arbetar med (Haverblad 2007). 

3.4.3 Ändringshantering 

Ändringshantering är en central aktivitet inom systemförvaltning och beskrivs som den ”mest 

frekvent förekommande” (Nordström 2005, s. 121) och den ”mest omfattande” (Brandt 2005, 

s. 91) aktiviteten. Ändringshantering hanterar ändringar i förvaltningsobjektet. Något som är 

viktigt att komma ihåg här är, såsom beskrivet i avsnitt 3.2, är att förvaltningsobjektet 

inkluderar mer än själva IT-systemet. Förändringen kan således göras både i själva systemet 

men kan även handla om ett förändrat arbetssätt, vilket ingår i förvaltningen i och med att 

objektverksamhetens rutiner tillhör förvaltningsobjektet (Nordström 2005). Hos Nordström 

(2005) har ändringshantering en större omfattning än det som klassificeras som ändrings-

hantering hos Brandt (2005). Vad som där kallas ändringshantering utgör istället bara en 

delmängd av det som Nordström omfattar med termen, medan övriga delar av Nordström 

ändringshantering istället räknas in under andra aktiviteter.  

 

Nordström (2005) delar in ändringshantering i sex underkategorier: Initiera, prioritera, bereda, 

genomföra, testa och införa. För varje ändring sker dessa i en linjär följd med undantag av 

genomföra och testa där testningen vid iterativ utveckling kan innebära att något modifieras 

vilket innebär att man hoppar tillbaka till steget Genomföra och modifierar ändringen för att 

sedan testa på nytt. Se figur 1 för en översikt. 

 
Fig 1. Ändringshantering enligt Nordström (2005). Pilen Testa till Genomföra är vid iterativ utveckling. 

 

Nordström (2005) nämner ett antal begrepp som är centrala inom ändringshantering. Dessa är 

ändringsgrund, ändringsobjekt, ändringsstrategi och ändringskategori. Ändringsgrund är 

anledningen till att ändringen behöver göras. Ändringsobjekt är vad som ska ändras. 

Ändringsstrategi är det tillvägagångssätt som ska användas för ändringen. Fyra ändrings-

strategier nämns: Avvisa och ej genomföra ändring, Genomföra ändring, Anpassa 

objektverksamheten efter IT-systemet (ändringsobjektet är här alltså objektverksamheten, IT-

systemet förändras ej) samt att Använda IT-systemet till annat än ursprungssyftet. Med det 
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sistnämnda ger Nordström som exempel ett ekonomisystem som senare även började 

användas som tidrapporteringssystem och faktureringssystem. Då användningsområdet utökas 

finns antagligen behov att förändra systemet så att det passar detta. 

 

Ändringskategori är prioriteringen på ändringen. Nordström (2005) listar fyra 

ändringskategorier: Akut, Normal, Önskemål och Ingen ändring. Med akut menas ett kritiskt 

fel som måste åtgärdas så fort som möjligt. Man använder ofta andra rutiner vid införande av 

akuta ändringar eftersom det vanliga flödet för att hantera ändringar är för långsamt. Normal 

ändringar är ändringar som ska genomföras och oftast sätts en deadline för när den ska vara 

genomförd. Önskemål har lägre prioritet än normala ändringar och dessa ändringar noteras 

men själva införandet skjuts på framtiden tills tid finns. Det är vanligt att det finns omfattande 

önskelistor för många system. Ingen ändring betyder förstås att ändringsbegäran av någon 

anledning avslås. 

3.4.4 Daglig IT-drift och underhåll 

Detta avser den rent tekniska hanteringen av IT-system och infrastruktur och syftar till att 

göra systemet tillgängligt för användarna (Nordström och Welander 2007). Detta sköts av IT-

parten och  här ingår även bland annat övervakning och att ta backuper (Nordström 2005). Att 

detta ska räknas in i förvaltningsverksamheten är inte självklart: Nordström och Welander 

(2007) diskuterar huruvida det ska vara inkluderat eller inte men fastslår till sist att IT-drift 

bör räknas in i förvaltningsverksamheten. 

3.4.5 Andra förvaltningsaktiviteter 

Kvalitetssäkring förekommer som en separat aktivitet hos Brandt (2005). Nordström (2005) 

har inte det som en egen aktivitet men nämner att delar av andra aktiviteter kan ha en 

kvalitetssäkrande karaktär.  

 

Brandt (2005) och Haverblad (2007) nämner bland annat incident-, problem- och 

konfigurationshantering vilka alla tre är aktiviteter som jag kommer att återkomma till i denna 

uppsats. En incident är en händelse när systemet inte fungerar som det ska för användarna 

medan problem är den bakomliggande orsaken till en eller flera incidenter (Haverblad 2007). 

Konfigurationshantering är den aktivitet som dokumenterar hur olika komponenter i 

förvaltningsobjektet är konfigurerade (Haverblad 2007). 

3.5 Mognad och organisationskultur 

För att utvärdera hur långt en systemförvaltningsverksamhet nått kan man använda sig av 

Capability Maturity Model (CMM) för att klassificera en organisations mognad (Paulk, 

Curtis, Chrissis och Weber 1993). Att klassificera organisationen enligt CMM kommer inte 

att göras i denna studie men konceptet med en organisations mognad är relevant här. Med 

mognadsgrad menas hur pass välutvecklad en organisations verksamhet är. Det ska tilläggas 

att en organisation kan ha en hög mognadsgrad på vissa områden samtidigt som den är låg på 

andra. Låg mognadsgrad kännetecknas av låg grad av formalisering, otydliga ansvarsroller 

och personberoende. Uppföljning av kvalitet görs inte rutinmässigt utan då tid finns. Mest tid 

ägnas där åt att hantera fel snarare än att jobba framåt. En organisation med låg mognadsgrad 

kan dock göra ett framgångsrikt arbete men resultatet beror då på enskilda individer och inte 
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på organisationen i sig. Något som kännetecknar en mogen organisation är att den producerar 

ett konsekvent och förutsägbart bra resultat (Paulk m.fl. 1993). Paulk m.fl. (1993) nämner 

dock att det inte går att snabbt försöka öka en organisations mognad genom att införa policies 

och rutiner motsvarande en mogen organisation i en organisation med låg mognad utan det 

måste ske successivt. Hög mognad är heller inget självändamål utan strävan mot en högre 

mognadsgrad bör endast ske om det finns tydliga fördelar med att göra detta (Haverblad 

2007).  

 

För att förändring i en organisation ska ske framgångsrikt krävs antagligen en förändring i 

organisationskulturen (Mullins och Christy 2013). Organisationskultur definieras som ”the 

collection of traditional values, policies, beliefs and attitudes that constitute a pervasive 

context for everything we do and think in an organisation” (Mullins och Christy 2013, s.785). 

Organisationskultur är dock svår att förändra (Mullins och Christy, 2013). 

3.6 Problemområden vid införande av systemförvaltningsverksamhet 

Inom ITSM talar man ofta om kritiska framgångsfaktorer (Critical Success Factors, CSF). 

Kritiska framgångsfaktorer är “key areas where things must go right in order to successfully 

achieve objectives and goals” (Bullen och Rockart, 1981). Iden och Eikebrokk (2013), i sin 

litteraturgenomgång av artiklar som publicerats om implementering av ITSM, konstaterade att 

kritiska framgångsfaktorer var den oftast förekommande metoden för att studera 

implementeringar i de artiklar de undersökte. Misslyckande på dessa kritiska områden kan 

leda till problem och därför är de en bra källa till att hitta potentiella problemområden.  

 

Motstånd mot förändringar finns alltid (Haverblad 2007). De kan dels grunda sig i osäkerhet 

då man går från en situation som man är bekant med till något som är nytt och okänt. Det kan 

också handla om ändringar i ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter. För att minimera 

motstånd mot förändringar är kommunikation viktigt: Personalen måste förstå varför 

förändringen behövs, hur den nya situationen kommer att se ut samt känna att ens synpunkter 

på förändring beaktas (Haverblad 2007). 

 

Pollard och Cater-Steel (2009) tar upp ett problem med att organisationer försöker lösa 

svårigheter genom att köpa in programvaror. De nämner ”process as priority” som en kritisk 

framgångsfaktor, alltså att fokus måste ligga på arbetssätt och rutiner och inte på verktygen. 

Hjälpmedel i sig är inte fel men det är verktygen som ska styras av processerna och inte vice 

versa.  

 

Något som tas upp av flera författare (Haverblad 2007; Pollard och Cater-Steel 2009; Tan, 

Cater-Steel och Toleman 2009) är vikten av stöd från ledningen. Saknas stöd från ledningen 

finns risken att man inte får de resurser man behöver (Haverblad 2007). I flera fallstudier 

(Tan, Cater-Steel och Toleman 2009; Pollard och Cater-Steel 2009) nämns förändring i 

organisationskulturen som en viktig faktor vid införande av systemförvaltningsverksamhet. 

De syftar då bland annat på att organisationen måste tänka på IT-system i termer av 

verksamhetsnytta istället för att fokusera på teknik. Ett närliggande problem till detta är då 

organisationen anser att förvaltningen av IT-system endast är något som angår IT-avdelningen 

(Hammar 2009). 
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Det skede då ett system övergår från att hanteras av projektorganisationen som sköter 

införandet till att skötas av förvaltningsorganisationen kallas för överlämning (Hammar 

2011). Hammar (2011, s. 173) har tagit fram fem punkter för att en överlämning ska ske 

framgångsrikt: 

 

 Utreda om projektets leveranser kan lämnas över till en befintlig 

förvaltningsorganisation. 

 Förvaltningsorganisationen (-organisationerna) bör involveras i god tid innan projektet 

avslutas. 

 Ansvaret bör vara klarlagt om det finns flera beslutsfora som fattar beslut om mål och 

fördelning av personal samt monetära resurser till projekt- respektive 

förvaltningsorganisationen. 

 Formalisera överlämningen. 

 Identifiera, beskriv och kom överens om överlämningsobjektet. 

 

Sammanfattningsvis så sätter litteraturen fokus på att problemområdena men också lösningen 

på problemen är organisatoriska snarare än tekniska. Detta är något som konstaterades redan 

av  Lientz och Swanson (1980). 



 

 

13 

 

4 Empiri 

I detta kapitel kommer den data som fåtts fram att presenteras. Avsnitt 4.1 till 4.3 ger 

bakgrundsinformation om organisationen och systemen (både det tidigare systemet och det 

nuvarande). Avsnitt 4.4 beskriver innehållet i dokumenten som studerades och 4.5 är 

sammanfattningar av de intervjuer som gjordes. 

4.1 Organisationen 

Med en årlig omsättning på över 400 miljoner kronor och över 500 anställda är GUB ett av de 

större offentligt ägda bussbolagen i Sverige (Gamla Uppsala Buss 2016). Tidigare ägdes 

bolaget av Uppsala kommun men sedan 2012 ägs det istället av Landstinget i Uppsala län. 

GUB bedriver all stadsbusstrafik i Uppsala medan regionstrafiken sköts av Upplands 

Lokaltrafik. 

 

Organisationen består av fyra övergripande avdelningar: Ekonomi, Personal, Trafik och 

Tekniska. I personalavdelningen ingår bland annat löneavdelningen, HR (Human Resources) 

och förarutbildningen. Trafikavdelningen innefattar trafikledningen, trafikplaneringen samt 

alla bussförare. Den tekniska avdelningen sköter underhållet av bussarna. Företagets IT-

avdelning ligger hos dess dotterbolag AB Prebus. IT-avdelningen har beredskap dygnet runt, 

året runt.  

 

En extern aktör är inblandad i detta system och det är Trapeze Software (hädanefter kallat 

Trapeze) som är leverantören av IT-systemet. Trapeze tillhandahåller en portal för 

användarstöd på internet som heter MyTrapeze. Trapeze är multinationellt och de personer 

som GUB har kontakt med arbetar i Danmark, Tyskland och Sverige. Till skillnad från den 

interna IT-avdelningen erbjuder Trapeze endast support under kontorstid. 

 

En organiserad förvaltning av systemet var ursprungligen inte planerad utan kom igång först 

efter att systemet varit i full drift i ett halvår. Det var dock konsulten som var ansvarig för 

införandeprojektet som gjorde förarbetet för systemförvaltningsinförandet, som sitt avslutande 

uppdrag. 

4.2 Tidigare system 

Det tidigare systemet hette PDISP. Detta utvecklades 1979-80 av Volvo Transportsystem 

(VTS) för Trondheims Trafikselskap (VTS 1983). En ny och annorlunda version anpassad för 

svenska förhållanden utvecklades 1981-82 för AB Uppsalabuss (nuvarande GUB) (VTS 

1983). PDISP var ett terminalsystem och drift och användarstöd skedde helt internt under de 

senaste åren. PDISP är tänkt att fasas ut helt men är fortfarande i bruk i begränsad omfattning. 

4.3 Nuvarande system 

IT-systemet är ett standardsystem som levereras av företaget Trapeze och är tänkt att ersätta 

PDISP. Systemet kommer fortsättningsvis att benämnas TS (Trapeze System) eller bara 

”systemet”. Systemet är ett av de mest verksamhetskritiska i organisationen och handhar 
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exempelvis schemaläggning av personal och bussar, beräkning av underlag för löner (som 

sedan exporteras till ett separat löneprogram) och ankomstregistrering av bussförare. Enligt 

förvaltningsplanen så upphandlades systemet 2014 och togs i drift i maj 2015. Införandet 

skedde i projektform och leddes av en extern konsult. 

 

Till skillnad från PDISP arbetar man i detta system med hjälp av grafiska applikationer som är 

lokalt installerade på varje dator och som sedan kopplar upp sig mot en gemensam 

databasserver. 

4.4 Dokumentkällor 

Förvaltningsplanen och roll- och processbeskrivningen är dokument som konsulten som ledde 

införandeprojektet tog fram. Även minnesanteckningar från förvaltningsorganisationens 

möten har analyserats. 

4.4.1 Förvaltningsplanen 

Förvaltningsplanen färdigställdes i slutet av februari 2016 och gäller fram till 2016 års slut. 

Efter en introduktion med bakgrund så definieras förvaltningsobjektet, även om termen 

förvaltningsobjekt aldrig nämns. I förvaltningsobjektet ingår själva systemet inklusive 

hårdvara, en internt utvecklad lösning för att integrera TS med verkstadssystemet, 

instämplingsterminaler för bussförare samt en komponent för att exportera lönedata till 

lönesystemet. 

 

Därefter räknas förvaltningens ansvarsområden upp med tillhörande beskrivningar, vilket i 

detta fall är detsamma som förvaltningsaktiviteter. Ansvarsområdena som nämns är 

förvaltningsstyrning, användarstöd, ändringshantering, problemhantering, incidenthantering, 

konfigurationshantering, IT-drift och IT-säkerhet. I IT-drift nämns upphandling och 

uppföljning på driften men det nämns ingenting om att utförandet av driften i sig är en del av 

förvaltningen. 

 

Därefter kommer ett avsnitt om målen för verksamhetsåret. Här samsas mer klart definierade 

målsättningar såsom ”integrera systemet med radiosystemet” med mer vaga mål såsom att 

”etablera ett väl fungerande förvaltningsarbete”. Sedan följer en budget för förvaltnings-

verksamheten. 

 

Nästa avsnitt är förvaltningsorganisationen och det är just den termen som används. Två 

grupper finns beskrivna här: En förvaltningsgrupp som har möten varje vecka och som leds av 

den systemansvarige samt en styrgrupp som leds av systemägaren och som ska träffas 2-4 

gånger per år. I förvaltningsplanen listas även rollerna och vilka som är tilldelade den rollen. 

Ett avsnitt är det som benämns Processer och som ger en schematisk bild över hur 

ändringsprocessen ska gå till.  

 

Det finns även en bilaga till förvaltningsplanen med en lista på rollerna och deras 

arbetsuppgifter. Denna bilaga är en nedkortad version av roll- och processbeskrivningen som 

är nästa dokument jag kommer att beskriva. 
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4.4.2 Roll- och processbeskrivningen 

”Beskrivning av roller och processer vid förvaltning av IT-systemet Trapeze”, eller roll- och 

processbeskrivningen som jag kommer att kalla den, är daterad till oktober 2015. Här nämns 

de roller som ska finnas och med tillhörande beskrivningar. 

 

Det finns en systemägare och en systemansvarig vilka är roller som återfinns i litteraturen (se 

exempelvis Brandt 2010). Sedan finns två stycken systemadministratörer som ska hantera de 

flesta administrativa uppgifter i systemet såsom att lägga upp nya användare och göra 

inställningar. En systemadministratör ska enligt dokumentet ”vara insatt i systemets alla 

moduler på användarnivå”. Utöver dessa roller finns fyra processroller vilka är ansvariga för 

ändringshantering, incidenthantering, problemhantering och konfigurationshantering. Se även 

tabell 1. 

 

Roll i förvaltningsorganisationen Befattning 

Systemägare Biträdande trafikchef 

Systemansvarig* Sektionschef, personalavdelningen 

Systemadministratörer (2 st) Trafikplanerare (2 st) 

Change Manager* Administrativ assistent 

Incident Manager* Gruppledare, trafikledningen 

Configuration Manager, Problem Manager Systemadministratör, IT-avdelningen 
Tabell 1. Förvaltningsorganisationen hos GUB. * indikerar att denne intervjuades i denna studie. 

 

I dokumentet finns även en processbeskrivning av ändringsprocessen som är mer utförlig än 

den i förvaltningsplanen. Tre ändringskategorier, här kallade ”typer av ändringar”, definieras: 

Standard, icke standard och akut. Ändringsprocessen beskrivs i detalj och ser olika ut för 

varje ändringskategori. 

4.4.3 Minnesanteckningar från möten 

De mötesanteckningar som granskats är de från det första förvaltningsmötet den 3 december 

2015 till och med det förvaltningsmöte som hölls den 7 april 2016 vilket sammanlagt är 15 

möten. Ett återkommande ämne på förvaltningsmötena är hanteringen av ärenden. Även 

enskilda ärenden diskuteras i stor utsträckning. Något som sällan kommer upp är diskussioner 

om förvaltningsverksamheten i sig såsom roller och processer. 

4.5 Intervjuer 

Fyra intervjuer genomfördes från den 29 april till den 4 maj. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades sedan. Allt inspelat material transkriberades. Sammanlagt inspelat material 

uppgick till 126 minuter vilket i transkriberad form blev ungefär 18 300 ord.   

4.5.1 Intervju med IT-avdelningen 

Denna intervju var med Björn-Erik Tapper som är chef för AB Prebus, dotterbolaget till GUB 

som tillhandahåller IT-driften. Han är däremot inte medlem i förvaltningsgruppen för TS. 

Björn-Erik har arbetat i koncernen sedan 1973 och med IT sedan 1978. Han har därför en lång 

erfarenhet hur arbetet med IT har bedrivits genom åren, inte minst med PDISP. Intervjun hade 
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en separat uppsättning av frågor som skiljde sig från de tre andra. Denna intervju handlade 

dels om förvaltningen av det tidigare personalsystemet PDISP och dels om hur IT-sidan ser på 

sitt nuvarande arbete med att sköta driften av TS. 

 

Den första delen handlade om PDISP som är ett system för personaldisponering. PDISP var 

utvecklat av Volvo Transportsystem (VTS) och hade tidigare varit i bruk i Trondheim i 

Norge. AB Uppsalabuss (föregångaren till GUB) köpte det och fick då en ny version 

utvecklad för den svenska marknaden som var annorlunda mot den norska. Det togs i bruk 

hos Uppsalabuss under 80-talet. Björn-Erik berättar att PDISP användes av ett flertal andra 

svenska bussbolag. Tillsammans hade de en användargrupp som hette OPUS som tillsammans 

gjorde beställningar från VTS. För att klara övergången till år 2000 krävdes det dock att 

programmet skrevs om. Enligt Björn-Erik var GUB det enda bolag som gjorde detta och de 

enda som använde PDISP under 2000-talet. 

 

VTS släppte nya uppdateringar till PDISP fram till mitten av 90-talet. Sedan dess har all 

vidareutveckling gjorts internt av Uppsalabuss/GUB. Redan tidigt skedde dock mycket 

utveckling internt då PDISP hade handlats upp med en källkodslicens. Flera förbättringar som 

Uppsalabuss utvecklade såldes till andra bussbolag. Under en period hade även Uppsalabuss 

supporten i Sverige för PDISP under sommaren då VTS hade semestrar. 

 

PDISP hade från början en förvaltningsgrupp. Rättningar av buggar krävde ingen skriftlig 

ändringsbegäran men andra typer av ändringar gjorde däremot det. Önskade man en ändring 

fick man lämna in en ändringsbegäran som sedan godkändes av en särskilt utsedd person i 

objektverksamheten. 

 

Ett tag var det tal om att skriva om PDISP istället för att byta till ett nytt system. Men Björn-

Erik var skeptisk till det eftersom det kunde bli svårt att underhålla systemet på sikt då det 

blev allt svårare att hitta någon som kunde tekniken bakom systemet som vid den tiden 

härstammade från flera decennier tillbaka. Han föreslog att ett annat system skulle handlas 

upp och även att en extern konsult skulle anlitas eftersom han själv inte hade tid att leda ett 

sådant projekt då han hade andra ansvarsområden som krävde ökat engagemang vid samma 

tidpunkt. 

 

Den andra delen av intervjun handlade om TS sett från IT-avdelningens sida. 

 

Björn-Erik upplever att det tar tid att få respons från leverantören på frågor och ärenden. Han 

menar att en orsak till detta kan vara att systemägaren inte säger emot tillräckligt när 

leverantören inte levererar som den ska. Det räcker inte med att andra i förvaltnings-

organisationen tar upp det med leverantören, det måste komma från systemägaren för att det 

ska finnas någon tyngd bakom det. Björn-Erik tror att om man inte upprätthåller nivån nu i 

början kommer det bli ännu svårare i framtiden. 

 

Det är också svårt att få en överblick över systemet. Det verkar vara uppbyggt av många olika 

moduler som inte riktigt är integrerade med varandra. Leverantören Trapeze tycks ha en 

svaghet när det kommer till kunskap om drift av ett system utan de har mer av ett 

utvecklingsfokus. Det krävs därför att personer hos GUB har tillräckliga kunskaper för att 

förstå hur de ska agera.  

 



 

 

17 

 

Han skulle gärna se att IT-avdelningen fick mer utbildning. Han anser att de besitter kunskap i 

hantera de operativsystem och databaser som TS använder men när det kommer till själva 

systemet är det sämre. 

 

Björn-Erik återkopplar ofta till PDISP under intervjun och identifierar flera likheter. Exempel 

innefattar bristande utbildning i början, svårighet att få en överblick av hur systemet fungerar 

samt ett systemutvecklingsfokus hos leverantören. 

4.5.2 Intervju med ändringsansvarig 

Denna intervju var med Helene Rosander som arbetar som administrativ assistent. När det 

kommer till förvaltningsorganisationen så innehar hon rollen som ansvarig för 

ändringshanteringen (Change Manager). Hon har arbetat på företaget i ett och halvt år. Helene 

har på tidigare arbeten varit delaktig i att införa nya system i verksamheten vilket hon anser 

kan vara användbart i det nuvarande systemförvaltningsarbetet. 

 

Helene använder endast grundläggande funktionalitet i TS såsom att hämta ut uppgifter om 

anställda men de delar hon har arbetat med tycker hon fungerar bra. Angående leverantören så 

tycker hon att det är ett problem med att få svar i tid på ärenden och frågor och det är också 

ofta oklart varför det tar sådan tid. När det väl kommer svar brukar hon dock vara nöjd med 

svaren. 

 

Förvaltningsmötena sker lagom ofta och är lagom långa. Helene nämner också att eftersom 

alla arbetar så pass nära varandra är det lätt att prata med varandra även utanför 

förvaltningsmötena om så skulle behövas. I början tyckte hon att mötena var lite 

ostrukturerade och att man ofta inte kom så långt men det har hela tiden blivit bättre och 

bättre på den punkten. Framför allt påpekar hon att det är bra att de har börjat gå igenom 

minnes-anteckningarna från det föregående mötet i början av varje möte eftersom det då är 

tydligt var framsteg sker och inte. Flera ärenden tycker hon inte att de kommer någon vart 

med och hon skulle hellre jobba mer framåt istället. Hon tycker även att målen för vart man 

vill komma med systemet är oklara. På frågan om hon tycker att någon saknas i förvaltnings-

organisationen så tycker hon att någon representant från löneavdelningen borde finnas med i 

och med att en så stor del av ärendena gäller dem. 

 

Helene är ändringsansvarig men hon tycker inte riktigt att det hon gör i förvaltningsarbetet är 

det som står beskrivet i rollspecifikationen. Helene var med på en introduktionskurs i 

systemet under införandeprojektet. Senare fick hon dock en kortare intern utbildning 

tillsammans med Elinor (se intervju i avsnitt 4.5.3) och den tyckte hon var väldigt givande. 

Men mer utbildning skulle behövas. Helene säger att det är bra att som ändringsansvarig ha 

kännedom om programmet eftersom det är lättare att handlägga ändringar om man förstår 

sammanhanget. 

 

När det gäller användarstöd tycker hon att det är otydligt vart hon ska vända sig. Oftast så tar 

hon kontakt med andra i förvaltningsgruppen eftersom hon undviker att använda MyTrapeze 

då hon inte vill lägga ärenden om saker som hon ”egentligen borde veta”. Hon har däremot 

använt MyTrapeze ibland och tycker det fungerar bra rent programvarumässigt men att det, 

som tidigare nämnts, är problem med att få svar i rimlig tid. Här, liksom på frågan om 

manualer för systemet, nämner hon att språkförbistringar är ett problem då leverantören ofta 

använder danska för att kommunicera. 
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Ändringshanteringen tycker hon går framåt. Ett problem har varit att det är svårt att få veta 

när det finns någon ny version tillgänglig men det verkar som om man har börjat få 

nyhetsbrev om detta nu. 

 

Förvaltningsorganisationen borde vara bättre på att följa upp gentemot andra i organisationen. 

När de framför något till gruppen är det viktigt att det följs upp, även om uppföljningen kan 

vara att gruppen beslutar att inte genomföra det förslaget som lagts. 

 

Helene tror att denna studie kan bidra till att göra förvaltningsarbetet bättre och att 

förvaltningsarbetet bör utvärderas även fortsättningsvis. Helene föreslog att gå igenom en 

punktlista på områden gemensamt inom förvaltningsorganisationen som utvärderingsmetod. 

4.5.3 Intervju med incidentansvarig 

Denna intervju var med Elinor Hydfors som är gruppledare för trafikledningen. I förvaltnings-

organisationen är hon ansvarig för incidenthanteringen (Incident Manager). Hon har arbetat i 

företaget sedan 2003 och på trafikledningen sedan 2005.  

 

Elinor uppfattar programvaran som omfattande, användarvänlig och intuitiv. Däremot 

innehåller den en hel del buggar samt att den inte klarar av att göra en del saker som hon 

skulle vilja fanns i programmet och det leder till en del extraarbete. 

 

När det gäller användarstödet från leverantören tycker hon att det har försämrats: Trapeze var 

mer aktiva under införandeprojektet men att det nu blir allt fler ärenden som ligger 

obesvarade. Elinor nämner att vissa svårigheter har berott på att den externa konsult som 

ledde införandeprojektet inte hade särskilt omfattande kunskap om objektverksamheten. Det 

optimala hade varit om införandet skötts helt internt men samtidigt säger Elinor att det 

antagligen inte finns någon inom företaget med kompetensen att leda ett sådant projekt.  

 

Elinor tycker att det är bra att hålla förvaltningsmötena en gång i veckan. Däremot tycker hon 

att de är dåligt strukturerade och att en tydlig agenda för varje möte skulle leda till att man 

kunde gå igenom problemområden mer effektivt. Hon tycker att löneavdelningens ärenden får 

för lite fokus på mötena trots att de har väldigt många problem. Däremot anser hon inte att 

någon från löneavdelningen behöver vara med i förvaltningsorganisationen. En annan del av 

företaget som hon tycker är underrepresenterad är kommenderingen som hon däremot tycker 

möjligtvis skulle kunna ha en representant i förvaltningsorganisationen. 

 

Utbildning behövs det mer av och att man regelbundet bör ta hit någon från Trapeze som 

håller i utbildningarna, ungefär en gång per år. Framför allt tycker Elinor att det är svårt att få 

en överblick av helheten av systemet. Utbildningarna bör vara för nyanställda men även för de 

som redan arbetar med systemet eftersom det hela tiden kommer nya versioner med 

förändringar som man måste känna till. Interna utbildningar kan vara bra men det är viktigt att 

det kommer någon från Trapeze också. 

 

Elinor tycker att införandet av nya versioner av programvaran hittills har fungerat dåligt och  

dragit ut på tiden och härleder problemet till att förvaltningsorganisationen inte har erfarenhet 

om hur det ska hanteras. 

 

Angående manualerna så anser Elinor att de är långa och omfattande men just därför svåra att 

ta till sig från eftersom det är svårt att hitta den information man är ute efter. Trafikledningen 
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har tagit fram en del eget material men ännu mer egenskrivet material vore bra, anpassat efter 

hur GUB arbetar. Trafikledningen har även tagit fram egna reservrutiner för hantering av 

systemstopp. De har alltid ett utdrag med den mest kritiska informationen sparad i en fil 

separat från systemet ifall ett fel skulle uppstå.  

4.5.4 Intervju med systemansvarig 

Denna intervju var med Peter Andersson som är sektionschef för personalavdelningen. Han 

har rollen som systemansvarig. Peter har jobbat på företaget i ungefär 20 år. Peter har tidigare 

erfarenhet av systemförvaltningsarbete även om han inte varit delaktig i en förvaltningsgrupp 

tidigare men däremot har han haft det övergripande ansvaret på verksamhetssidan för de två 

senaste lönesystemen. Han har även varit delaktig i hanteringen av PDISP. Peter var med om 

att ta fram kravspecifikationen inför införandet av TS men han var däremot inte med i 

projektgruppen som skötte införandet. Han anser att det borde ha utretts bättre vilka som 

skulle ha ingått i projektet och vilket kompetensbehov som fanns. Om han hade varit med där 

skulle det även ha varit lättare för honom att förbereda sig för sin roll som systemansvarig. 

Initialt var han därför tveksam om han ville bli systemansvarig men tog ändå på sig rollen. 

Hade han varit med i projektet så skulle han ha haft det lättare att sätta sig in i systemet. 

 

Vad det gäller själva programvaran tycker Peter att det finns potential för den att bli bra men 

att det för närvarande känns som systemet inte riktigt är färdigutvecklat. Dessutom framstår 

det som obegripligt att leverantören säger att det överhuvudtaget inte går att införa en del 

funktioner som funnits i PDISP sedan 1980-talet vilket han är kritisk till. Peter berättar att de 

redan tidigare varit på gång att införa en föregångare till TS i början av 2000-talet och att han 

då var inblandad. Det blev dock inget av det hela och Peter upplevde då programmet som 

ganska mediokert. Han säger att det kan vara svårt att bli av med känslan han hade av 

programmet då, även om han ser att det har blivit mycket bättre sedan dess.  

 

Peter anser sig ha bra förståelse för hur systemet ska hanteras och hur systemparametrar ska 

vara ställda men att han inte alltid har tid att hinna med allt. Han anser att system-

administratörerna borde ha varit mer aktiva i början. Han har inget svar på varför de inte var 

det men tänkbara faktorer han räknar upp är tidsbrist, brist på utbildning och otydliga 

ansvarsområden och rollbeskrivningar. När det gäller medlemmarna i förvaltnings-

organisationen nämner han att de till största delen valdes ut av konsulten som ledde 

införandeprojektet vilket kanske inte var optimalt. 

 

Peter tycker att det är bra med möten varje vecka nu i början men ser att det på sikt skulle 

kunna bli varannan vecka istället. Mer tid än önskvärt går dock åt att diskutera ärenden. Att 

diskutera vidareutveckling tycker Peter är mer intressant men inser att det nog får vänta tills 

den värsta mängden ärenden har lagt sig. Han nämner att det finns en ”puck” av ärenden 

sedan tidigare som ligger och som förvaltningsorganisationen behöver komma över för att 

kunna jobba mer framåt. Men han nämner också att det är viktigt att man inte väntar för länge 

på att den ska försvinna då det inte är säkert att man någonsin kommer att känna att den gör 

det. En tidsgräns bör sättas då man ska gå vidare och börja arbeta mer med vidareutveckling. 

Viktigt är att förvaltningsgruppen blir ett sammansvetsat team. Peter lyfter också vikten av att 

om det dyker upp någon med ett stort engagemang bör denne vara med i förvaltningsgruppen. 

Engagemang är viktigt och kompetens kan läras om engagemang finns. Det är också viktigt 

att lyssna på användarna, även om deras synpunkter kan framstå som oviktiga för en själv. De 

kan vara viktigt för dem i deras situation som utomstående inte förstår. Det är också viktigt 
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med återkoppling på ärenden som förvaltningsorganisationen hanterar och att föra ut 

information om förvaltningsorganisationens arbete så att andra vet vad som är på gång. 

 

Eftersom TS har en webbportal där alla användare kan logga in ser Peter mycket potential 

med att anställda ska kunna använda den för att ansöka om ledigheter och liknande som idag 

görs på papper.  

 

När det gäller support så har Peter har en kontaktperson hos Trapeze som han alltid vänder sig 

till och låter denne sedan vidarebefordra honom till andra om det behövs. Det tycker han 

fungerar bra. 

 

Ett av de största utbildningsbehoven som Peter ser är att det saknas en bra överblick över 

helheten av systemet. Han anser att mer utbildning behövs, såväl interna utbildningar som 

utbildningar som hålls av Trapeze. Peter har programmeringserfarenhet och är intresserad av 

områden som att skapa egna körningar eller script samt att modifiera parametrar i systemet. 

Han anser att det är något personer på GUB borde lära sig att göra så att de inte är beroende 

av Trapeze för att göra det åt dem. De bör utnyttja att det finns en databas tillgänglig för test 

för att kunna testa och lära sig. Dessa delar är något som IT-avdelningen hanterade i PDISP 

men för TS bör istället objektverksamheten själva hantera det. 

 

När det gäller manualer så tycker han att de är väldigt övergripande och att det ofta är oklart 

hur det som beskrivs där ska appliceras i GUB:s fall. Därför bör egna manualer tas fram. 
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5 Resultat 

I följande kapitel kommer det material som presenterades i föregående kapitel att jämföras 

med tidigare forskning och utifrån detta kommer slutsatser dras för att besvara 

forskningsfrågan. 

5.1 Framgångsområden 

Denna studie fokuserar på problemområden men det ska poängteras att mycket av arbetet har 

varit framgångsrikt.  

 

Alla som har intervjuats är genomgående positiva till införandet av en förvaltnings-

organisation och den nya förvaltningsverksamheten. Motstånd mot förändring är just ett 

problem som Haverblad (2007) tar upp men det tycks inte ha förekommit här. Alla 

intervjuade ser dessutom en stor potential hos systemet. Medan de är överens om att det 

fortfarande återstår mycket arbete med systemet såsom ny funktionalitet och rättning av 

buggar så är förväntningarna på att detta kommer att lösa sig stora. Trots att ingen nämnde att 

de var direkt missnöjda med det tidigare systemet, bortsett från att det framstod som föråldrat, 

så var det ingen som inte såg någon anledning till att införa det nya systemet. Var denna 

optimism kommer från kan jag utifrån själva införandet av systemförvaltningsarbetet inte 

förklara då det inte finns något som skulle peka på att detta införande gjorts på ett 

anmärkningsvärt bra sätt med avseende till förändring av organisationskulturen. Detta tycks 

istället ligga i den redan existerande organisationskulturen. 

 

Vikten av stöd från ledningen nämns i litteraturen (Haverblad 2007; Pollard och Cater-Steel 

2009; Tan, Cater-Steel och Toleman 2009) men det nämns inte som något problem hos GUB. 

Emellertid nämner några att de ibland har svårt inte har tillräckligt med tid för att uppfylla sitt 

rolluppdrag men det framkom inte att de skulle ha tagit upp det med sina överordnade. 

 

Införandeprojektet har överlag varit framgångsrikt och ett system upphandlades och infördes i 

verksamheten. Det finns däremot aspekter i införandeprojektet som inte fungerande så bra 

vilket jag återkommer till i nästa avsnitt. 

 

Förvaltningsdokumenten togs fram som en del av införandeprojektet och är väl förankrad i 

best practice även om den inte följer något specifikt ramverk. Att det skulle vara problem att 

ta fram en modell att använda nämns inte som något problem i de fallstudier som studerats 

(Tan, Cater-Steel och Toleman 2009; Pollard och Cater-Steel 2009) vilket inte heller är 

förvånande med tanke på den uppsjö av ramverk, modeller och standarder som finns. 

Svårigheterna ligger istället i efterlevnaden av dessa dokument vilket jag återkommer till i 

avsnitt 5.2. 

 

När det gäller driftmässiga aspekter såsom tillgänglighet och kapacitet är det genomgående 

positivt eller så tas det inte upp alls. Det stämmer väl överens med Tan, Cater-Steel och 

Toleman (2009) och Pollard och Cater-Steel (2009) som inte tar upp det som en kritisk 

framgångsfaktor. Att organisatoriska snarare än tekniska problem dominerar har 

uppenbarligen varit ett faktum länge då Lientz och Swanson (1980, s. 116) konstaterade att 

”the predominance of non-technical over technical problems is striking”. 
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5.2 Problemområden 

För att slutligen återgå till forskningsfrågan: 

 

 Vilka utmaningar finns det med att etablera ett organiserat systemförvaltningsarbete? 

 

Svaret på denna fråga kan sammanfattas med dessa punkter: 

 

 Sätta ett större fokus på förbättringar. 

 Etablera en effektiv ärendehantering. 

 Etablera ett organiserat arbete med kvalitetssäkring. 

 Etablera ett organiserat arbete med verksamhetsutveckling. 

 Hantera rester från införandeprojektet. 

 Brister i överlämningen från projektorganisation till förvaltningsorganisation, i 

synnerhet vad det gäller kunskapsöverföring. 

 Roller och rutiner som specificerats i förvaltningsdokumenten är inte förankrade i 

verksamheten. 

 

Här följer en diskussion av punkterna ovan. 

 

Sätta ett större fokus på förbättringar: Något som man också ofta återkom till i 

intervjuerna var bristen på framsteg i arbetet med systemet. Mycket tid ägnades åt att lösa 

problem snarare än att arbeta framåt med systemet. Den systemansvarige talade om att han 

såg det som att den stora mängden ärenden var ett resultat av införandet av systemet och att de 

inte skulle uppkomma i samma omfattning senare. Så när man löst de ärenden som fanns nu 

skulle det finnas tid för att arbeta med vidareutveckling. Emellertid påpekade han också att 

det var tänkbart att detta inte skulle stämma och att man aldrig skulle komma ifrån situationen 

och att man då ändå efter en viss tid borde bestämma att gå mer mot vidareutveckling. Paulk 

m.fl. (1993) nämner att organisationer med låg mognadsgrad arbetar mer med att hantera 

befintliga problem än att arbeta framåt. Kritik mot strukturen på förvaltningsmötena fanns 

också. Mycket tid ägnades åt att diskutera enskilda ärenden istället för att prata om 

vidareutveckling och mål, vilket förstås hänger ihop med föregående diskussion. 

 

Etablera en effektiv ärendehantering: Något som samtliga intervjuade tog upp som ett 

problem och något som återkommer frekvent på förvaltningsmötena är svårigheterna att få 

sina ärenden som man skickat in till leverantören besvarade. Det var inte bara att ärendena 

inte löstes utan någon form av återkoppling överhuvudtaget saknades. Haverblad (2007) 

nämner fördelen med en SPOC (Single Point of Contact, se avsnitt 3.4.2). Någon sådan finns 

inte hos GUB och vem man kontaktar med supportärenden skiljer sig hos de intervjuade och 

vissa nämner att de själva eller andra på deras avdelning ibland är osäkra på vart de ska vända 

sig med ett visst problem. En del av problematiken är beroende på feltyp är det antingen till 

leverantören eller till den interna IT-avdelningen som användarna ska vända sig. Att införa en 

SPOC skulle således antagligen kräva att en ny grupp organiserades för att tillhandahålla 

första linjens support och det finns det knappast resurser till i GUB:s fall. 

 

Etablera ett organiserat arbete med kvalitetssäkring. Förvaltningsverksamheten har 

många kännetecken som är karakteristiska för en låg mognadsgrad (Paulk m.fl. 1993). I och 

med etableringen av roller och rutiner har dock förvaltningsverksamhetens mognad ökat. 

Rutinerna tycks dock inte efterlevas fullt ut och det görs inte heller några utvärderingar som 

kunna identifiera bristen på efterlevnad. Att kvalitetssäkrande aktiviteter endast görs i mån av 
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tid och inte rutinmässigt är karaktäristiskt för en organisation med låg mognadsgrad (Paulk 

m.fl. 1993). Det stämmer väl in på GUB:s förvaltningsorganisation där inget organiserat 

kvalitetssäkrande arbete görs. 

 

Etablera ett organiserat arbete med verksamhetsutveckling: Att arbeta vidare med 

förvaltningsdokumenten och utveckla själva förvaltningsarbetet tycks inte heller göras i någon 

större utsträckning. På de tidigaste förvaltningsmötena i december 2015 diskuteras 

förvaltningsdokumenten och viss revidering görs men sedan återkommer det inte igen. Det 

togs ej heller upp av någon av informanterna i intervjuerna. Avsaknad av granskning och 

förbättring av processer är just något som Haverblad (2007) tar upp som en källa till problem. 

 

Hantera rester från införandeprojektet: Att manualer inte är anpassade för GUB:s 

arbetssätt och att den utbildning som genomförts inte har varit tillräcklig är något som 

införandeprojektet typiskt sett borde ha hanterat. Så är dock inte fallet vilket innebär att 

förvaltningsverksamheten får lov att hantera rester som införandeprojektet lämnat efter sig. 

Behovet av mer utbildning, såväl intern som extern, och att ta fram organisationsspecifika 

manualer återkom i samtliga intervjuer. 

 

Brister i överlämningen från projektorganisation till förvaltningsorganisation, i 

synnerhet vad det gäller kunskapsöverföring: Jämför man med Hammars (2011) punkter 

för en framgångsrik överlämning (se avsnitt 3.6) var förstås den första av dessa, att överlämna 

till en befintlig förvaltningsorganisation, inte möjlig i och med att det inte fanns någon sådan. 

Skulle GUB däremot införa en motsvarande förvaltningsverksamhet för något annat system 

skulle de ju nu kunna överlämna detta till den befintliga för TS. Möjligheten att göra detta är 

något som klart skiljer organisationer som har en befintlig förvaltningsorganisation mot de 

som inte har det när de inför ett nytt system. 

 

Den andra punkten, att involvera förvaltningsorganisation i god tid, är något som helt klart 

gick allt annat än rätt till. Förvaltningsorganisationen bildades först när systemet var i drift. 

Vissa i den senare förvaltningsorganisationen var delaktiga i införandeprojektet men vissa, 

däribland den som kom att bli systemansvarig, var det inte. Alla de intervjuade talade om 

problemet med att förstå systemets helhet och det kan åtminstone delvis härledas hit då den 

ende som arbetat med införandet av systemet över alla avdelningar var konsulten som ledde 

införandeprojektet och då denne avslutade sitt uppdrag försvann den kunskapen från 

organisationen. Kunskapsöverföringen från projektorganisation till förvaltningsorganisation 

var med andra ord mycket bristfällig. 

 

Punkt 3 är inte riktigt applicerbar i detta fall då ansvaret ligger direkt hos ledningsgruppen och 

systemägaren är medlem där. Punkt 4, att formalisera överlämningen, kan inte sägas ha gjort i 

någon högre utsträckning. Punkt 5 kan sägas ha gjort även om det aldrig talades om något 

specifikt överlämningsobjekt. Projektledaren var som sagt den som skrev förvaltningsplanen 

och dennes beskrivning av förvaltningsobjektet kan med andra ord ses som 

överlämningsobjektet i detta fall. 

 

Onekligen har överlämningen haft flera brister vilket torde vara orsak till flera av problemen 

just när det gäller de av informanterna ofta nämnda kunskapsbristerna. Leverantören kan 

systemet och objektverksamheten kan sin del men just i skärningspunkten mellan dessa finns 

ett kunskapsbehov där utbildning och manualer behövs. 
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Roller och rutiner som specificerats i förvaltningsdokumenten är inte förankrade i 

verksamheten: Något Paulk m.fl. (1993) nämner är att försök till att införa rutiner när 

verksamheten i sig inte är redo för dessa är fruktlöst. I intervjuerna nämns att 

rollbeskrivningarna ibland är oklara och att man inte tycker att ens eget arbete i 

förvaltningsorganisationen följer beskrivningarna i dokumenten. De roller och rutiner som 

slogs fast i dessa dokument tycks alltså inte vara förankrade i verksamheten. Hammar (2009) 

nämner att om förvaltningsmodeller är alltför invecklade kan de vara svåra att följa. 

Haverblad (2007) nämner att om processbeskrivningar är för detaljerade kan de bli svåra att 

följa vilket resulterar i att de inte används. Haverblad (2007) skriver just att processer som 

inte följs är ett problem vid införande av ITSM. Den enda process som är beskriven i 

förvaltningsdokumenten är ändringsprocessen och flera av de intervjuade tycker att det varit 

trögt med att föra in nya ändringar, i synnerhet vad det gäller testningen. 

5.3 Diskussion och förslag på vidare forskning 

Resultatet var delvis oväntat. Med tanke på de problem som uppstått med bland annat 

ärendehanteringen hade jag förväntat mig att personerna i förvaltningsorganisationen skulle 

ha varit mer negativt inställda till leverantören och programvaran. Så var dock inte fallet. 

Visserligen var informanterna överens om att problemen fanns men de såg det som något som 

skulle kunna bli bättre framöver. Denna inställning var inte något som framgick från 

mötesanteckningarna utan det var i intervjuerna detta märktes av. Samtidigt fanns det delar 

som var väntade såsom bristen på utbildning, ineffektiv ärendehantering och processer som 

inte följdes. De delar som upplevdes som oväntade var det som handlade om personers 

attityder och åsikter medan det som upplevdes som mer väntat var det som omfattade 

personers handlade.  

 

Tillvägagångssättet för studien skulle jag beskriva som framgångsrikt. Resultatet baseras 

mestadels på intervjuerna och inte i någon större utsträckning direkt på dokumentstudierna. 

Jag hade förväntat mig att dokumentstudierna skulle ha större betydelse på detta men i 

allmänhet visade dokumenten oftast upp symptomen snarare än grundorsakerna till 

problemen. Dokumentstudierna fyllde dock en viktig funktion i och med att jag då inte 

behövde ägna någon del av intervjuerna till att få fram den information som ändå redan fanns 

i dokumenten och istället kunde intervjuerna ägnas åt fördjupning. Hade jag istället fått ägna 

delar av intervjuerna till det som var beskrivet i förvaltningsdokumenten hade intervjuerna 

förmodligen inte kunna bli lika djupgående. 

 

Såsom nämnt i avsnitt 1.2 är dessa slutsatser förmodligen även generaliserbara till många 

andra organisationer i samma situation. Som det är nu är det dock för tidigt för att kunna 

avgöra hur pass långt man kan generalisera detta. Fler studier måste till där fokus läggs 

specifikt på organisationer som inte har något organiserat förvaltningsarbete sedan tidigare för 

att upptäcka ett mönster. Denna studie kan dock tjäna som en utmärkt grund för att genomföra 

dessa vidare studier. 

 

Ett område som hade varit intressant att fokusera på mer i studien skulle ha varit hur 

erfarenhet från andra områden kan omvandlas till att användas i systemförvaltnings-

sammanhang. Detta berördes på individuell nivå i intervjuerna med frågan om de har några 

andra erfarenheter utöver systemförvaltningsarbete som kan vara användbara men att skulle 

absolut ha varit intressant att studeras närmare. 
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Forskning på detta område skulle göra sig utmärkt som longitudinella studier för att 

undersöka hur systemförvaltningsarbetet förändras över tid. Ett annat uppslag är att jämföra 

resultatet i denna studie med fallstudier från andra organisationer. 

 

Såsom jag nämnde i avsnitt 5.1 så tycks den redan existerande organisationskulturen ha spelat 

en viktig roll i detta fall. En möjlig riktning på vidare forskning är att mer ingående studera 

organisationskulturen inverkan på systemförvaltningsverksamheten, inte bara i bemärkelsen 

hur den ska kunna förändras för att göra organisation mer mottaglig för de förändringar som 

systemförvaltningsverksamheten innebär men även hur förutsättningarna påverkas av denna. 
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Bilaga 1: Intervjufrågor 

 

Intervju med personer i förvaltningsgruppen 

 

Berätta lite om dig själv. 

 

Har du tidigare erfarenhet av systemförvaltningsarbete? 

 

Har du några andra erfarenheter som kan vara användbara i systemförvaltningsarbetet? 

 

Vad är din generella upplevelse av programvaran? 

 

Vad tycker du om leverantörens arbete? 

 

Vad tycker du om förvaltningsmötena? 

 

Tycker du att det finns något som borde tas upp mer av respektive mindre på 

förvaltningsmötena? 

 

Tycker du att det finns någon som inte är med i förvaltningsgruppen som borde vara det? 

 

Tycker du att kommunikationen inom förvaltningsgruppen fungerar bra? 

 

Tycker du att du har fått tillräckliga förutsättningar för att uppfylla ditt rollansvar? 

Med avseende på: 

 Tid 

 Kunskap (utbildning) 

 Stöd från andra i förvaltningsgruppen 

 Stöd från chefer/ledning 

 

Vad tycker du är målsättningen med detta system? 

 

Tycker du att det finns en tydlig målsättning för systemet, både på lång och kort sikt? 

 

Tycker du att det är tydligt vart du ska vända dig om du har ett visst problem med systemet? 

 

Vilka är tänkbara att vända sig till om du har problem med systemet? Det inkluderar även om 

du har en fråga hur en viss funktion i programvaran. 

 

Vad tycker du om leverantörens support? 

 

Skulle du vilja ha mer utbildning i programvaran? Och i så fall, interna utbildningar eller 

utbildningar ledda av leverantören? 

  

Tycker du det finns bra dokumentation för systemet och vet du var du kan hitta den? 

 

Tycker du  borde skapa mer egen dokumentation? Vad skulle det i så fall vara? 

 

Tycker du att rutinerna vid införande av ändringar/nya versioner fungerar bra? 

 



 

 

 

 

Tycker du att andra rutiner för systemet fungerar? 

 

Vad tycker du om IT-avdelningens arbete med avseende på Trapeze? 

 

Är det något förutom det vi tagit upp hittills som du tycker vi borde jobba mer med eller 

förbättra? 

 

Tror du att vi kan ha hjälp av den undersökning, där denna intervju ingår, i att förbättra 

systemförvaltningsarbetet? 

 

Tycker du att vi borde följa upp detta på något sätt i framtiden för att se hur 

systemförvaltningsarbetet utvecklas? Hur bör det följas upp i så fall? 



 

 

 

 

Intervju med IT-avdelningen 

 

Berätta lite om dig själv. 

 

Del 1: PDISP 

 

Har GUB eller Prebus tidigare haft en förvaltningsarbete med en speciell förvaltningsgrupp 

för något system? Vilket? När? 

 

Berätta lite om P-DISP. 

 

Vem eller vilka tog de långsiktiga (strategiska, taktiska) besluten för systemen? 

 

Vem eller vilka tog de dagliga (operativa) besluten om systemet? 

 

Hur hanterades: 

 

 Användarstöd 

- Support 

- Utbildning 

- Dokumentation, manualer 

 

 Ändringshantering 

- Vidareutveckling skedde internt/externt? 

 

 IT-drift 

 

Del 2: Trapeze System 

 

Tycker du att det finns en anledning till att det behövdes en förvaltningsgrupp för Trapeze 

som inte behövdes för P-DISP? 

 

Vad tycker du om leverantören med avseende på IT-avdelningens arbete? 

 

Tycker du att förutsättningarna för utföra driften av Trapeze är tillräckliga? 

Med avseende på: 

 Tid 

 Kunskap 

 Stöd från förvaltningsgrupp 

 Stöd från ledning 

 

Tycker du att du får tillräcklig information om vad som händer i förvaltningsgruppen? 

 

Tror du att vi kan ha hjälp av den undersökning, där denna intervju ingår, i att förbättra 

systemförvaltningsarbetet? 

 

Tycker du att vi borde följa upp detta på något sätt i framtiden för att se hur 

systemförvaltningsarbetet utvecklas? Hur bör det följas upp i så fall? 


