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Förord 
Vi vill tacka vår handledare på Banverket, Helena Spännar, för att hon gett oss 
ett mycket intressant uppdrag att arbeta med. Det har varit lärorikt och nyttigt. 
Du har varit ett mycket bra stöd och bollplank när vi har behövt det och du har 
gett oss friheten att söka oss fram i vårt arbete. 
 
Vi vill även tacka för att vi fick möjlighet att använda ett kontor på Banverket. 
Det har gett oss en möjlighet arbeta i lugn och ostörd miljö. Vi har känt oss 
välkomna i fikarummet och till kaffeautomaten. 
 
Ett stort tack till alla er som har ställt upp på intervjuer och uppföljning av des-
sa. Vi har alltid känt att ni har tagit er tid för oss och detta har gjort att det varit 
extra roligt att arbeta tillsammans med er. 
 
Vi kan varmt rekommendera Banverket som uppdragsgivare till kommande ex-
amensarbetare inom systemvetarutbildningen. 
 
Vi vill även tacka vår utomordentlige handledare på Högskolan Dalarna, Göran 
Hultgren. Du har alltid ställt upp när vi har kört fast och med din outtröttliga 
entusiasm och din förmåga att sätta dig in i vårt uppdrag har du alltid gett oss 
goda råd för hur vi skulle komma vidare. Arbetet med vårt examensarbete hade 
inte varit lika roligt utan dig. 
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Sammanfattning 
 
Vår uppdragsgivare för detta arbete var IT-avdelningen på Banverkets huvudkontor. Deras upp-
drag till oss var att kartlägga nuläget i ändringshanteringen i systemförvaltningen. Utifrån den 
kartläggningen skulle vi även utveckla en gemensam process med tillhörande processbeskrivning 
för ändringshanteringen. Ändringshantering är alla de aktiviteter som uppstår från det att ett 
förändringsbehov inkommer till dess att förändringen är införd. 
 
Banverket har under 2003 arbetat fram en metodik för systemförvaltning, som fortfarande är 
under utveckling. Metodikens stöd för det operativa arbetet, i synnerhet ändringshanteringen, är 
inte tillräcklig. Förvaltningsledare har hittills skapat sina egna processer kring hur ändringshan-
teringen ska gå till och de finns inte dokumenterade, utan existerar som enskild kunskap. Detta 
leder till att systemförvaltningen blir personbunden och konsekvensen blir bland annat att det är 
resurskrävande att byta ut personen i förvaltningen samt att det tar längre tid vid överlämning av 
förvaltningen till ny person.  
 
Vi genomförde semistrukturerade intervjuer med nio systemförvaltare och förvaltningsledare för 
att kunna beskriva deras arbetssätt i nuläget. Till hjälp i beskrivningen av arbetssättet använde vi 
handlingsgrafer enligt metoden FA/SIM. Med handlingsgraferna kunde vi jämföra de olika ar-
betssätten. Vid jämförelsen kunde vi se att det fanns ett antal handlingar som är återkommande i 
de flesta nulägesbeskrivningarna. Vi analyserade dessa handlingar med hjälp av affärsaktsteorin 
för att få svar på om ändringshanteringen är affärstydlig.  
 
Vi kunde se att förvaltningsledarna saknar ett bra stöd för vilken information som bör komma in 
med varje förändringsbehov. Detta leder till att förvaltningsledaren känner en osäkerhet i om den 
prioriterat rätt och kan leda till att han/hon hamnar i ett underläge i en eventuell förhandling med 
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leverantören. I acceptanstestningen märkte vi att den inte utförs på ett strukturerat sätt samt att 
det finns en tendens till att förvaltningsledaren i vissa fall förlitar sig på den testning leverantö-
ren utför. 
 
Den ändringshanteringsprocess vi utvecklat är en grund till ett gemensamt arbetssätt, men en viss 
fördjupning av detaljnivån i processen måste ske mot varje förvaltningsobjekt. Vi menar att för 
att säkerställa att rätt och jämförbar information om de olika förändringsbehoven kommer in 
behöver förvaltningsledaren arbeta fram någon form av frågemall. Genom att genomföra en nyt-
tovärdering enligt PENG-modellen tror vi att förvaltningsledaren hittar de frågor som han/hon 
behöver ha svar på i prioriteringsfasen och som bör ingå i frågemallen. Acceptanstestningen bör 
ske på ett strukturerat sätt och vi föreslår att förvaltningsledaren arbetar fram ett testprotokoll för 
sitt förvaltningsobjekt samt identifierar några för verksamheten kritiska funktionaliteter som 
också bör ingå i testprotokollet. 
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Summary 
 
This thesis has been performed at the request of the IT department at the Head Office of the 
Swedish National Rail Administration (Banverket), which considers designing a process for 
handling system modifications in system maintenance. Handling modifications are all the 
activities which take place when a need occurs for a system modification until the system 
modification is implemented. 
 
During the year of 2003, Banverket has developed a method for system maintenance which is 
under further development. The support for the daily system maintenance work, in particular 
handling system modifications, is not sufficient. System maintenance managers have until 
now created their own process for how to deal with the system modifications and this is not 
documented and only exists as personal knowledge. This means that the system maintenance 
is personal and consequently requires more resources. For example it takes time to hand over 
the system maintenance to another person. 
 
We interviewed nine system managers to describe their present daily working routines in 
handling the system modifications. We used one of the tools from the method FA/SIM to de-
scribe this. This gave us a good possibility to compare the different daily working routines. 
When comparing these routines we found a number of activities which reoccurs in most of the 
present daily working routines. We have analysed these activities using the Business Action 
Theory to be able to identify if the system manager is sufficiently distinct enough in his/her 
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We discovered that the system managers are missing a method to ensure what information has 
to be enclosed with each requirement for a system modification. This means that the system 
manager is uncertain if he/she has given the correct priority to a required modification, and 
because of this the system manager will may be at a disadvantage in relation to the supplier if 
a negotiation takes place. The SAT-test is not carried out in a structural way and the tendency 
is that the system manager in some cases trust in the suppliers FAT-test. 
 
The process we have designed for handling system modifications is the basis of a common 
fundamental routine, but for each maintenance object further development has to be done by 
the system manager. Our opinion is that to ensure that correct and comparable information is 
enclosed with each required modification the system manager needs to put together a ques-
tionnaire. We believe that in estimating the profit, in using the PENG method, it will help the 
system manager to find the questions he/she requires to answer in order to make a correct 
priority. These questions should be included in the questionnaire. The SAT-test should be 
done in a structural way and we suggest that the system manager creates a test protocol which 
also includes testing existing critical functionality in his/her system. 
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1  Inledning 
I detta första avsnitt beskriver vi bakgrunden till vårt uppdrag, samt upp-
dragets mål, syfte och avgränsning. 
 

1.1  Bakgrund 
Vår uppdragsgivare är Banverket, den myndighet som har ett sektorsansvar 
för hela järnvägssektorn inklusive tunnelbana och spårvägar. Banverket ska 
verka för att de transportpolitiska målen uppnås. Detta innebär ett ansvar för 
att medborgarnas och näringslivets behov av effektiva järnvägstransporter 
kan tillgodoses på bästa möjliga sätt. I sitt arbete följer och driver de utveck-
lingen inom järnvägssektorn, bistår riksdag och regering i järnvägsfrågor, 
ansvarar för drift och förvaltning av statens spåranläggningar, samordnar 
den lokala, regionala och interregionala järnvägstrafiken samt ger stöd till 
forskning och utveckling inom järnvägsområdet. 
 
Banverkets organisation är uppbyggd på sektorsuppgifter, banhållning, pro-
duktion och myndighetsutövning. Organisationen är i huvudsak uppdelad i 
en förvaltande och en producerande del. Antalet anställda är ca 6 300 perso-
ner och huvudkontoret är beläget i Borlänge.  
 
De förvaltande enheterna, se figur 1.1, är huvudkontoret, Banverket Trafik 
samt de fem banregionerna. Här utförs banhållningen, som främst omfattar 
vidmakthållande, uppgradering och trafikledning, samt sektorsuppgifterna. 
Banregionerna upphandlar arbeten, som drift- och underhåll samt om- och 
nybyggnad av järnvägen. Banverket Trafik ansvarar för planering och drift 
av tågtrafiken samt trafikinformationen. 
 
De producerande enheterna, se figur 1.1, med cirka 4 200 anställda, består 
av Banverket Produktion, Banverket Projektering, Industridivisionen, Ban-
verket Data (BV-Data), Banskolan och Materialservice. Banverket Telenät 
har en speciell roll i organisationen, eftersom den är både förvaltande och 
producerande. Samtliga enheter har ett eget resultatansvar. 
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Avtalsstruktur för IT-relaterade projekt. Projektet pågick under år 2002 och 

Figur 1.1  Banverkets organisation. (Källa:www.banverket.se) 
 
För att verksamheten inom Banverket ska kunna bedrivas på ett optimalt och 
effektivt sätt används ett stort antal informationssystem (IS), cirka 400 
stycken. Dessa IS måste anpassas till förändringar som sker både i den egna 
verksamheten och till de krav som ställs från externa intressenter. 
 
Systemförvaltningen av dessa IS sköts på många olika sätt och det har inte 
funnits någon beskrivning över hur systemförvaltningen ska bedrivas. Sy-
stemförvaltning är de aktiviteter som säkerställer funktionalitet och effekti-
vitet i ett IS från att det tas i drift tills det avvecklas. Det gick inte att jämfö-
ra de olika förvaltningsorganisationerna med varandra, de såg olika ut och 
de hade olika benämningar på roller och aktiviteter. Detta gällde även pro-
jektmodeller och avtal. Banverket saknade även ett gemensamt arbetssätt för 
planering, styrning och administration av IT-verksamheten och därför star-
tades på uppdrag av chefen för administrativa avdelningen ett projekt med 
arbetsnamnet PSA– Projektarbetsmetodik, Systemförvaltningsmetodik och 
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år handledare Helena Spännar, som är placerad på huvudkontorets IT-

stemförvaltning i Banverket är ett 

tt förvaltningsobjekt hanteras av en särkskilt tillsatt förvaltningsorganisa-

2003. En del i detta projekt var att arbeta fram en metodik för systemför-
valtning på Banverket. 
 
V
avdelning i Borlänge, har i detta projekt arbetat fram denna metodik för sy-
stemförvaltning – Systemförvaltning i Banverket. Metodiken är fortfarande 
under utveckling, och är än så länge rådgivande, men har börjat användas av 
några förvaltningsledare. Det finns flera syften med metodiken beroende på 
vilken målgrupp som avses. Exempel på målgrupper är användare, 
systemförvaltare, ledning eller Banverket som helhet. Syftet för Banverket 
som helhet är kvalitetssäkring genom att systemförvaltningsarbetet tyd-
liggörs och beskrivs. Detta är avsett att ge bättre förutsättningar för 
beställarsidan och leverantörerna att arbeta på ett balanserat och affärsmäs-
sigt sätt och därmed bidra till ökad kvalitet och funktion. Syftet för 
systemförvaltarna är att erbjuda stöd och riktlinjer under arbetet samt 
underlätta för nya personer att komma in i systemförvaltningsarbetet eller 
flytta mellan systemförvaltningsuppdrag. Idag är inte metodiken fullständig 
vad gäller anvisningar om hur det operativa arbetet med bland annat ärenden 
kring ändringshantering ska skötas. De förvaltningsledare som har börjat 
använda metodiken känner att det operativa stödet som finns inte är 
tillräckligt. De saknar en gemensam processbeskrivning över 
ändringshanteringen och det har även diskuterats att förenkla och förbättra 
ändringshanteringen med hjälp av ett IS. Banverket har tittat på ett befintligt 
internt ärendehanteringssystem som kan vara lämpligt för detta. De har även 
påbörjat arbetet med att ta fram ett underlag till en kravspecifikation. Inget 
av dessa arbeten är avslutade ännu.  

et som förvaltas enligt metodiken SyD
förvaltningsobjekt. Ett förvaltningsobjekt kan bestå av ett eller flera IS och 
den process i verksamheten som de tillsammans stödjer. 
 
E
tion, se figur 1.2. Systemägaren och förvaltningsledaren är de mest centrala 
rollerna i förvaltningsorganisationen. De samverkar på olika sätt med verk-
samhetsansvariga, användare och leverantörer som alla kan vara både exter-
na och interna. Förvaltningsledaren kan behöva flera personer till sin hjälp 
och dessa bildar tillsammans en förvaltargrupp.  
 
 
 
 

 
 
  3 
 
 

 



 
 
______________________________________________________________ 
 
 
 

   
 

igur 1.2  Roller i Banverkets förvaltningsarbete. (Källa: Metodikhandledning – Systemför-

ör system med geografisk eller organisatorisk spridning kan förvaltnings-

 

tt annat område som Banverket har påbörjat arbetet med förnyelse och ut-

 
F
valtning i Banverket, modifierad) 
 
 
F
ledaren behöva operativt stöd ute i verksamheten, för till exempel uppgifter 
som har med ändringshantering, systemadministration och utbildning att 
göra. Denna person kan kallas lokal systemförvaltare. Ytterligare en roll 
finns, lokal systemkontaktperson, för förvaltningsobjekt med geografisk 
spridning. Dess uppgift är att vara en kanal för informationsspridning mellan 
förvaltningsledaren och användarna samt att vid behov utbilda användare. I 
förvaltarguppen kan till exempel systemförvaltare, operativt ansvarig hos le-
verantör och lokala systemförvaltare eller lokala systemkontaktpersoner ingå.
Hos leverantören bör finnas en person som är affärsansvarig och som är sy-
stemägarens motpart och bland annat upprättar avtal. 
 
E
veckling är i processutveckling, i syfte att öka kundorienteringen och effek-
tiviteten. Ambitionen är att utveckla ett mer processorienterat arbetssätt. 
Banverkets processutveckling är en viktig metod för att säkerställa ett 
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anverkets och Vägverkets generaldirektörer har beslutat att en utvärdering 

1.2  Problem 
 har hittills skapat sina egna processer kring hur ändrings-

anverket har inte möjlighet att driva arbetet med metodiken i den takt som 

tt ha en gemensam process för ändringshantering inom systemförvaltning 

ordström och Welander (2002) samt metodiken Systemförvaltning i Ban-

gemensamt arbetssätt och för Banverkets fortsatta verksamhetsutvecklings-
arbete. Ett första steg i denna processorientering är att utveckla Banverkets 
processer. Processutveckling innebär att utifrån kunders och övriga intres-
senters behov identifiera verksamhetens processer för att sedan kartlägga, 
analysera, förbättra, styra och etablera dessa. 
 
B
ska genomföras för att klargöra konkreta områden där det finns möjlighet till 
samordning mellan verken i IT-verksamheten. 
 

Förvaltningsledare
hanteringen bör gå till. Dessa processer finns inte dokumenterade utan exi-
sterar som enskild kunskap hos förvaltningsledare. De har även skapat egna 
mallar, i form av Word-dokument och/eller Excel-dokument som vissa för-
valtningsledare använder för att registrera och hålla ordning på de ärenden 
som inkommer till den egna förvaltningsorganisationen. Problemet med des-
sa processer och mallar är att systemförvaltningen blir mycket personbunden 
och det leder till att det är resurskrävande att byta ut personen i systemför-
valtningen samt att det tar längre tid vid överlämningen av systemförvalt-
ningen till ny person. Men även de som idag arbetar med systemförvaltning 
tycker att de sitter fast och de kan inte få hjälp i samband med ledigheter el-
ler sjukdom. Systemförvaltningen tappar helt enkelt fart vid dessa situatio-
ner. 
 
B
är önskvärd. Det var i det läget vår uppdragsgivare befann sig när vi fick 
vårt uppdrag. För att alla förvaltningsledare inte ska använda tid på att arbeta 
fram egna processer och mallar för sitt förvaltningsarbete bör detta finnas 
med i metodiken. Kan en gemensam process för ändringshanteringen mins-
ka problemet med personbundenhet samt bidra till att man når en större ef-
fektivitet och bättre kvalitet i systemförvaltningen? 
 
A
upplevs i nuläget som angeläget och det är den som ska ligga till grund för 
att ta fram den mall och det IS som eventuellt ska stödja systemförvaltning-
en. 
 
N
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1.3  Mål 
 kartlägga och beskriva nuläget i ändringshanteringen i system-

1.4  Syfte 
sikt är att systemförvaltningen ska bedrivas på ett affärsmäs-

1.5  Avgränsning 
lika roller som kommer i kontakt med ett system-

verket beskriver att systemförvaltning bör bedrivas på ett affärsmässigt sätt. 
Affärsmässigheten ska enligt ovan nämnd litteratur möjliggöra att system-
förvaltningen bedrivs med hög kvalitet. Begreppet affärsmässighet nämns 
oftast i samband med förvaltningsstyrning, till exempel avtalstecknande och 
förvaltningsorganisationens roller, men hur kan förvaltningsledaren i sitt 
dagliga arbete med ändringshanteringen bidra till att systemförvaltningen 
blir affärsmässig? 
 

Målet är att
förvaltning på Banverket. Denna nulägesbeskrivning ska ligga till grund för 
en analys av ändringshanteringen. I uppdraget finns även ett krav att ta del 
av Vägverkets arbetssätt i ändringshanteringen i systemförvaltning. Utifrån 
utförd analys ska vi utveckla en gemensam process för ändringshanteringen 
med tillhörande processbeskrivning. Processen och dess beskrivning ska 
komplettera metodiken Systemförvaltning i Banverket.  
 

Banverkets av
sigt sätt. Affärstydligheten är enligt oss grunden för att uppnå god affärs-
mässighet. Vårt syfte är att analysera om Banverket, som exempel på en 
statlig myndighet, har en affärstydlighet i ändringshanteringen i sin system-
förvaltning. 
 

Inom Banverket är det o
förvaltningsärende. Användaren i verksamheten kan initiera ett ärende som 
förvaltningsledaren tar emot. Ärendet kan sedan gå vidare som en beställ-
ning till en leverantör. Vår avgränsning är att fokusera på den del i proces-
sen som förvaltningsledaren ansvarar för. Vad användaren i verksamheten 
eller vad leverantören gör med ett ärende är utanför vår avgränsning. De re-
sultatenheter på Banverket som idag är konkurrensutsatta ingår inte i vår 
studie. I systemförvaltning förekommer många olika aktiviteter, till exempel 
förvaltningsstyrning, användarstöd och ändringshantering. I detta uppdrag 
har vi fokuserat på ändringshantering. 
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1.6  Metodöversikt 
I vårt uppdrag har vi genomfört ett antal faser, se figur 1.3, och använt oss 
av ett antal olika metoder. Här ges en översikt av vårt tillvägagångssätt, samt 
vilka metoder vi använt oss av i de olika faserna. Rapportskrivningen har 
löpt parallellt med de sex faserna. 
 

 
Figur 1.3 Tillvägagångssätt 
 
 

 Fas 1 – Utförde litteratursökning i databaser och studier av littera-
tur i bland annat ämnet systemförvaltning. 

 
 Fas 2 – Sammanställde en intervjuguide och genomförde semi-

strukturerade intervjuer med förvaltningsledare och systemförval-
tare. 

 
 Fas 3 – Sammanställde intervjuer med hjälp av handlingsgrafer 

som är ett verktyg som ingår som en del av metoden FA/SIM 
(Goldkuhl och Röstlinger, 1988). Handlingsgraferna jämförde vi 
för att se om vi kunde hitta ett gemensamt mönster i arbetssättet 
för ändringshanteringen. 

 
 Fas 4 – Ta del av andra myndigheters erfarenheter med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer antingen via personligt besök eller 
per telefon. 

 
 Fas 5 – För analysen använde vi oss av den affärsgeneriska mo-

dellen i affärsaktsteorin (Goldkuhl, 1999), för att identifiera vilka 
handlingar som ingår i respektive fas i den affärsgeneriska model-
len. Analysen gjordes för att granska affärstydligheten och att hitta 
eventuella förbättringsområden i ändringshanteringen. 
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 Fas 6 – Utvecklade en process med tillhörande processbeskriv-

ning som beskriver ändringshanteringen. Som underlag till proces-
sen ligger den jämförelse av nuläget vi genomförde i fas 4 samt de 
förbättringsförslag vi kom fram till under analysen. För att rita 
processen utgick vi från Banverkets Handbok i Processutveckling.  
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2  Metod 
I följande kapitel beskriver vi valet av metod för vårt uppdrag samt vårt till-
vägagångssätt. 
 

2.1  Fas 1 – Litteratursökning och litteraturstudier 
Litteratursökningen började med att vi sökte i databaserna ELIN och Libris 
för att få fram relevant litteratur, rapporter och tidskriftsartiklar kring vårt 
ämne. Vidare sökte vi även på Internet via sökmotorn Google. De sökord vi 
använt är systemförvaltning, ärendehantering, ändringshantering, workflow, 
process och ärendehanteringssystem. I denna fas skedde även inläsning av 
Banverkets metodik – Systemförvaltning i Banverket. 
 

2.2  Fas 2 – Intervjuer 
I vår datainsamling använde vi oss av kvalitativ metod. Den kvalitativa me-
toden har primärt ett förstående syfte. Inriktningen är inte att göra generali-
seringar. Det centrala är att samla in information för att få en djupare förstå-
else av det problemkomplex som studeras. Metoden kännetecknas av närhet 
till källan man hämtar information från. (Holme och Solvang, 1997) 
 
Vi har utfört semistrukturerade intervjuer. Enligt Bryman (2002) används i 
semistrukturerade intervjuer en intervjuguide med frågor med mer specifika 
teman som ska beröras. Det finns inget krav på att frågorna behöver ställas i 
exakt samma ordning vid varje intervju, men vanligt är att de följer ungefär 
samma mönster. Det finns även möjlighet att ställa ytterligare frågor som 
inte finns med på intervjuguiden. 
 
Vi utarbetade ett utkast till en intervjuguide och den testade vi i två inledan-
de intervjuer med två förvaltningsledare på Banverkets huvudkontors IT-
avdelning. Under samtalen framkom uppgifter som vi inte hade täckt in i vår 
intervjuguide. Detta gav oss ett bra underlag till att omarbeta intervjuguiden. 
En av författarna hade ansvaret för att föra minnesanteckningar vid varje in-
tervju och den andre hade ansvar för att lyssna. Valet av detta arbetssätt 
grundar sig på att författarna tidigare genomfört ett projektarbete med inslag 
av intervjuer och visste därför att detta arbetssätt fungerade bra. Vi valde 
därför att inte använda bandspelare under intervjuerna eftersom vi kände att 
det skulle ta mycket tid i anspråk att lyssna av i efterhand. Vi visste också att 
vi alltid skulle ha möjlighet att återkomma med kompletterande frågor till de 
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vi intervjuat. 
 
Totalt genomförde vi nio intervjuer med förvaltningsledare eller systemför-
valtare på Banverkets förvaltande enheter. På huvudkontorets IT-avdelning 
är det ett antal personer som arbetar med systemförvaltning. Vi intervjuade 
 

 Reine Hammarberg om förvaltningsobjektet Meddelandehantering. 
 

 Hans-Erik Holmström om förvaltningsobjektet Diabas. 
 

 Berit Runqvist om förvaltningsobjektet Personalsystem. 
 

 Reidun Sedig om förvaltningsobjektet IDA2000. 
 

 Birgit Niska om förvaltningsobjektet Baspaketets mallar. 
 
Vi intervjuade även Jens Lindow och Hans Regin, Banverket Trafik, som 
tillsammans med ytterligare en person är förvaltningsledare för förvalt-
ningsobjektet Operativa IT-system. På huvudkontoret har vi även intervjuat 
Cathrin Kjellberg, Banförvaltning, om förvaltningsobjektet BIS – baninfor-
mationssystemet. På huvudkontorets ekonomiavdelning har vi intervjuat 
Christina Mohlander om ekonomisystemet Agresso och Christer Röndum 
intervjuade vi om Synergi, som är ett IS för rapportering och bearbetning av 
olyckor. De vi har intervjuat representerar tillsammans 36 stycken IS med 
allt från 150 till 6 300 användare. 
 
Vi har även intervjuat Ulrik Sjöström som är placerad på Banverket Trafiks 
Östra Trafikdistrikt. Han är lokal systemförvaltare för en del av förvalt-
ningsobjektet Operativa IT-system. Dessutom intervjuade vi Tommy Jo-
hansson, lokal systemförvaltare för BIS och placerad på Östra Banregionen. 
 
Utöver dessa intervjuade vi sakkunniga i ämnen som berör eller angränsar 
till vårt arbete. Dessa personer var 
 

 Ivan Bratt, Banverkets verksarkivarie, sakkunnig i arkivering. 
 

 Jan Holm, huvudkontorets IT-avdelning, sakkunnig i PENG-
modellen som används för nyttovärdering. PENG-modellen be-
skrivs kortfattat i kapitel 4. 
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 Maarit Kaskela, affärsansvarig på Banverket Data. 
 

2.3  Fas 3 – Sammanställning och jämförelse av nuläge 
För att uppnå en bra förståelse för förvaltningsledarnas nuläge i ändrings-
hanteringen och för att kunna jämföra dessa valde vi att beskriva dessa med 
hjälp av handlingsgrafer. Detta verktyg ingår som en del av metoden 
FA/SIM som står för Förändringsanalys/Samverkan genom Ifrågasättande 
och Idéutveckling med stöd av Metodik. Handlingsgrafer är ett hjälpmedel 
för analys och beskrivning av komplexa verksamhetsmässiga sammanhang. 
I handlingsgrafen, se figur 2.1, beskrivs det informationsflöde och de aktivi-
teter som skapar, förädlar och för information vidare i en process. Informa-
tion kan vara sparad, till exempel i ett IS, och anges då som lagrad informa-
tion. (Goldkuhl och Röstlinger, 1988) 
 
 

Utgående lagrad
information

Ingående lagrad
information 

Utgående
information

Aktivitet [Utförare]

Ingående
information

 
Figur 2.1  Notationsform, handlingsgraf. 
 
 
Att använda handlingsgrafer har också varit en bra möjlighet att på ett över-
blickbart sätt kunna stämma av med de intervjuade, för att få en bekräftelse 
på att vi uppfattat deras ändringshantering på ett korrekt sätt.  
 
Utifrån jämförelsen sammanställde vi en översiktlig process över de hand-
lingar som förekommer i ändringshanteringen. 
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2.4  Fas 4 – Erfarenheter från andra myndigheter 
Vi genomförde en semistrukturerad intervju med Robert Östlund, chef för 
sektionen systemutveckling. Vi har även intervjuat Helena Andersson och 
Per Isaksson, deluppdragsansvariga i uppdraget tillhandahålla grunddata. 
Deras roll är det närmaste vi kan komma rollen förvaltningsledare på Ban-
verket. 
 
Att ta del av andras erfarenheter tyckte vi var en bra tanke och därför be-
stämde vi oss för att kontakta ytterligare myndigheter. Vi kontaktade företa-
get PÅ AB som arbetar mot organisationer för att införa sin modell för att 
uppnå affärsmässig förvaltningsstyrning. Vi gjorde detta för att få namn på 
personer på myndigheter som PÅ AB arbetat med. På det sättet säkerställde 
vi att vi kom i kontakt med myndigheter som börjat arbeta med liknande 
förvaltningsmetodik som Banverket använder. Vi genomförde semistruktu-
rerad telefonintervju med Dag Eliasson, systemförvaltare på Migrationsver-
ket, för att ta reda på hur deras ändringshantering i systemförvaltning i nulä-
get ser ut. Vi ville ta lärdom av om de har utvecklat rutiner som Banverket 
kan dra nytta av.  
 

2.5  Fas 5 – Analys 
I denna fas har vi utgått från sammanställningen av de nio handlingsgraferna 
över ändringshanteringen. För att utföra analysen använde vi oss av den af-
färsgeneriska modellen i affärsaktsteorin. Med hjälp av den ville vi identifie-
ra vilka handlingar som ingår i respektive fas och tydliggöra den affärssam-
verkan som sker där. Analysen gjordes för att hitta oklarheter och eventuella 
förbättringsområden vad gäller affärstydligheten i ändringshanteringen. Af-
färsaktsteorin beskrivs vidare i kapitel 3.4. 
 

2.6  Fas 6 – Utveckla process för ändringshantering 
Utifrån jämförelsen och analysen har vi utvecklat en process för ändrings-
hanteringen. Som notationsform valde vi att använda den notationsmall för 
processbeskrivning som Banverket tagit fram. Den finns beskriven i Ban-
verkets Handbok i Processutveckling och består av följande tre huvudkom-
ponenter: 
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 Objekt in – den specifika delen av insatsen som gör att aktivite-
ten/processen startas. Ett vitt objekt hör till processen. Ett svart 
objekt kommer från en annan process. 

 
 Aktivitet – den verksamhet som transformerar objekt in till ett ob-

jekt ut. En aktivitet som är fylld med grått är en aktivitet som ut-
förs hos leverantör. 

 
 Objekt ut – objekt in för nästa aktivitet och ibland processens re-

sultat. 
 
 

 
Figur 2.2  Processens komponenter (Källa: Handbok i Processutveckling, Banverket) 
 
 
Om en aktivitet har fler än ett ingående objekt för att aktiviteten ska kunna 
utföras visas detta med att pilarna från objekten kommer in på olika ställen i 
aktiviteten, se figur 2.3. Samma sak gäller om en aktivitet genererar flera ob-
jekt ut. I detta fall startar de utgående pilarna på olika ställen. 
 
 

 
Figur 2.3  In- och utgående objekt vid ett och-förhållande (Källa: Handbok i Processut-
veckling, Banverket) 
 
 
Om en aktivitet har fler än ett ingående objekt och de ingående pilarna 
kommer in på samma ställe visar detta att det är ett av de ingående objekten 
som behövs för att aktiviteten ska kunna utföras, se figur 2.4. Samma sak 
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gäller om en aktivitet kan generera flera alternativa objekt ut. I detta fall 
startar de utgående pilarna på samma ställe. 
 
 

 
Figur 2.4  In- och utgående objekt vid ett eller-förhållande (Källa: Handbok i Processut-
veckling, Banverket) 
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3  Processyn på systemförvaltning 
I följande kapitel redogör vi för de teorier som stödjer vårt arbete. Vi vill 
förmedla en kortfattad beskrivning av vad systemförvaltning är, med fokus 
på ändringshantering. Ändringshanteringen är till sin karaktär repetitiv och 
frekvent återkommande i systemförvaltningen. Vi har därför valt att ha ett 
processynsätt på ändringshanteringen.  
 

3.1  Vad är systemförvaltning? 
För att få svar på denna fråga har vi sökt i svensk litteratur efter definitioner 
av detta begrepp. Vi har valt några i Sverige ledande teorier om systemför-
valtning. Enligt Brandt (2000:11) kan systemförvaltning definieras ”System-
förvaltning är samtliga aktiviteter som görs för att förbereda, styra, admini-
strera och verkställa förändringsarbetet av existerande objekt och stödja 
användandet”. Han vill med denna definition förtydliga att kostnaden för de 
icke programmeringsmässiga aktiviteterna vid en förändring, till exempel in-
formation och utbildning, kan vara lika stora som de programmeringsmässi-
ga inklusive testning. 
 
Nordström och Welander (2002) har gått från att använda begreppet system-
förvaltning till begreppet förvaltning. Den definition de använde på begrep-
pet systemförvaltning var ”Arbetet med att kontinuerligt ändra och styra in-
formationssystem, i syfte att säkerställa systemets nytta i verksamheten” (s 
15). Begreppet förvaltning definierar de som ”Arbetet med att förändra och 
styra objekt där IT-stöd ingår som delar” (s 15). Förklaringen till föränd-
ringen är att författarna menar att det inte enbart är ett informationssystem 
som ska förvaltas. De menar att om man separerar IT-stödet och verksamhe-
ten leder det ofta till att IT-stödet inte stöder verksamheten som önskat. Man 
måste ha ett vidare perspektiv i vad som ska förvaltas och använder därför 
begreppet förvaltningsobjekt. Det markerade triangulära fältet i figur 3.1 il-
lustrerar ett förvaltningsobjekt i en organisation. Affär/uppdrag representerar 
här utbytet med en slutkund och i skikt två kan det finnas till exempel en el-
ler flera produkter, tjänster, arbetsprocesser eller funktioner. 
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Figur 3.1  Beskrivning av ett förvaltningsobjekt. (Källa: Nordström och Welander, 2000) 
 
 
Det affärsmässiga perspektivet 
Nordström och Welander (2002) betraktar förvaltning ur ett affärsmässigt 
perspektiv, i vilken affärer utförs. De menar att förvaltning är komplext med 
många parter inblandade. Med affär menas att det sker någon form av utbyte 
mellan en köpare och en säljare. Mellan dessa parter ska goda affärer göras, 
vilket är definitionen på affärsmässighet. Båda parter har ett ansvar för att 
den affär som genomförs blir bra för båda parter på både kort och lång sikt. 
Vidare anser de att om man i förvaltning klargör affären mellan dessa parter 
skapas ordning och reda som ligger till grund för möjlighet till en bra styr-
ning av förvaltningen. Denna ordning och reda bidrar också till en tydlighet i 
vem som ska göra vad i syfte att erhålla en kostnadseffektiv förvaltning. 
 

”Utvecklingen har gått från sextio- och sjuttiotalets monopolistiska da-
taavdelningar, som ur rationaliseringssynpunkt själva bestämde vad 
användarna behövde, över åttio- och nittiotalets kundorienterade fas 
där beställarorganisationerna hade hela ansvaret. Nu på 2000-talet 
borde det vara dags att affärsrelationerna fokuseras istället för att ge 
hela ansvaret till någon av parterna.” (Nordström och Welander, 2002, 
s 24) 
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3.2  Ändringshantering 
De vanligaste förvaltningsaktiviteterna är enligt Nordström och Welander 
(2002) förvaltningsstyrning, användarstöd och ändringshantering. Vidare 
skriver de att ändringshantering är den aktivitet som förekommer mest och 
definierar den som ”Avser aktiviteter från det att ett ändringsbehov uppstår 
till dess ändringen är införd” (s 37). Även Brandt (2000) nämner att änd-
ringshantering som regel är det volymmässigt största arbetet. Han förklarar 
begreppet som att "Ändringshantering omfattar alla aktiviteter som utförs 
från att förändringsbehov uppstår till dess att ändringen är genomförd” (s 
95). 
 
Vad som kan generera en ändring är ett förändringsbehov. Hos någon av 
förvaltningsobjektets intressenter uppstår ett förändringsbehov som delas in 
i kategorierna rättning (R), anpassning (A), förbättring (F) och sanering (S). 
Dessa fyra kategorier går under benämningen RAFS. (Nordström och We-
lander, 2002) 
 
Med ändring avses enligt Brandt (2000:97) alla förändringar som till exem-
pel ”ändring, tillägg och borttagande av befintlig källkod, arbetsinstruktio-
ner och/eller dokumentation”. 
 
Ändringshanteringen är som tidigare nämnts den volymmässigt största akti-
viteten i systemförvaltningen. Brandt (2000) säger att man inte vet så myck-
et om nyttoeffekterna av det förvaltningsarbete som idag bedrivs. ”Något 
tillspetsat skulle man kunna säga att om nyttan av förändringar som görs för 
cirka 40 miljarder kronor per år vet man inte mycket” (s 17). Det finns ett 
reellt behov, enligt Brandt, av någon typ av metod som stöd vid värdering av 
förändringsbehov från användarsidan. 
 
Banverkets metodik – Systemförvaltning i Banverket bygger bland annat på 
de kunskaper som Brandt samt Nordström och Welander representerar. I 
denna metodik beskrivs ändringshanteringen som ”Förvaltningsorganisa-
tionen hanterar mängder av krav, idéer och behov som kan generera änd-
ringar i förvaltningsobjektet” (s 48). I metodiken har Banverket bland annat 
tagit fram ett dokument, förvaltningsplan, som är en årlig plan där årets mål 
för förvaltningsobjektet beskrivs och hur dessa mål skall uppfyllas samt vad 
det beräknas kosta. 
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3.3  Processer 
Ändringshanteringen består av ett antal aktiviteter som startar när ett föränd-
ringsbehov uppstår och avslutas när ändringen är införd. Dessa aktiviteter 
kan bindas samman i ett ärende. För att beskriva ett ärendes gång i änd-
ringshanteringen har vi valt processynsättet. 
 
Banverket har sammanställt en egen handbok i processutveckling. Då vi har 
valt att visualisera processen utifrån Banverkets notationssätt finner vi det 
lämpligt att beskriva vad en process är utifrån samma handbok. Enligt Ban-
verkets Handbok i Processutveckling är en process ”Repetitivt länkade akti-
viteter där information och resurser används för att omforma ”objekt in” 
till ”objekt ut”, från identifiering till tillfredsställelse av kundens behov” (s 
7). 
 
Processens grundläggande egenskaper kan beskrivas som en kedja av relate-
rade aktiviteter. Samhörigheten mellan dessa aktiviteter är inte slumpartad, 
utan de hör samman, och alla strävar mot samma mål. Målet är att skapa ett 
slutresultat som tillfredsställer en mottagare. Ett annat utmärkande drag hos 
en process är att den är repetitiv, det vill säga att den används många gånger. 
Vid vidareutveckling och förbättring av en process kan små förändringar 
leda till stora vinster då den lilla förändringen kommer till nytta många 
gånger. Processer är inget nytt. Det som är nytt är insikten om processens 
betydelse, vikten av att utveckla dem och därmed organisationens verksam-
het. Man talar ofta om att det finns ett processynsätt. En del i detta synsätt är 
kundorientering. Att tillfredsställa sin kunds behov är en verksamhets vikti-
gaste uppgift. Kundorienteringen är en viktig utgångspunkt för hur en orga-
nisation bygger upp och styr sin verksamhet. (Handbok i Processutveckling, 
Banverket) 
 
I en organisation finns huvudprocesser, stödprocesser samt lednings- och 
styrprocesser. Huvudprocessen är en övergripande process som beskriver 
syftet med organisationens verksamhet. Stödprocesser är de processer som 
bör finnas för att huvudprocesser samt lednings- och styrprocesserna ska 
fungera som avsett. Lednings- och styrprocesser är de processer som styr 
och koordinerar huvud- och stödprocesserna. (Ibid.) 
 

3.4  Affärsaktsteori 
Goldkuhl (1999) skriver att affärsaktsteori är en ”teori om affärssamverkan 
mellan kunder och leverantörer” (s 6). Det är en handlingsfokuserad teori 
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vilket innebär att den avser olika typer av handlingar, förutsättningar för 
handlingar och resultat och konsekvenser av handlingar. Olika typer av rol-
ler/aktörer förknippade med handlingar fokuseras också. Relationer mellan 
handlingar, handlingsförutsättningar och handlingsresultat tydliggörs inom 
en sådan teori. Dessa roller, kund och leverantör, genomför generiska hand-
lingar som till exempel erbjuda, förfråga, beställa, avge leveranslöfte, leve-
rera, betala och reklamera. Dessa handlingar är ordnade i ett antal faser. Fa-
serna kallas tillsammans den affärsgeneriska modellen och är följande: 
 

 Fas 1 Affärsförutsättningar – en kund måste ha ett behov och le-
verantören måste ha förutsättningar att motsvara dessa behov. 

 
 Fas2 Exponering och kontaktsökande – parterna exponerar sitt 

intresse för att göra affärer, vid långvariga affärsrelationer för-
svinner ofta denna fas. 

 
 Fas 3 Kontaktetablering och förslag – leverantören kommer med 

konkret förslag och en förhandling kan påbörjas. 
 

 Fas 4 Kontrakt – om parterna kommer överens i föregående fas 
gör kunden en beställning. Leverantörens förpliktelse är att levere-
ra en produkt och kundens förpliktelse är att betala. 

 
 Fas 5 Fullgörande – leverantören levererar en produkt eller tjänst 

och kunden betalar för det som levererats. 
 

 Fas 6 Avslutning – klargöra värdet av genomförd affär. Finns 
missnöje kan detta leda till en reklamation från kunden. 

 
Det som kännetecknar affärsaktsteorin är att den framhäver både kunden och 
leverantörens roller, samt att den lyfter fram den kommunikativa och hand-
lingsmässiga karaktären av genomförandet av affärer. Båda parters hand-
lingar och intressen erkänns. Ett erbjudande har ofta en dubbel kommunika-
tiv funktion, till exempel en offert som har en påverkande funktion mot en 
kund att köpa något, samtidigt som det har en åtagande funktion för leveran-
tören att leverera något. En beställning är också ett exempel på en dubbel 
kommunikativ funktion. Dels utgör den en begäran om försäljning och leve-
rans men även ett åtagande om framtida betalning. Teorin glömmer inte bort 
kundens åtaganden och fullgöranden. (Goldkuhl, 1999) 
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Affärsaktsteorin kan vara till god hjälp när man ska identifiera en affärspro-
cess och dess ingående delar och förstå processen som helhet. ”Med affärs-
process avses en helhet av sammanhängande aktiviteter som genomförs i af-
färssyfte” (Ibid. s 10). 
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4  Ändringshantering på Banverket 
I detta kapitel beskrivs nuläget av ändringshanteringen som framkommit 
under intervjuer med de nio förvaltningsledarna. Två av dessa beskrivs i de-
talj i 4.1. Handlingsgrafer till fall 1 finns i bilaga 2 och till fall 2 i bilaga 3. 
Ett urval av vad som framkommit under intervjuerna har vi sammanställt i 
4.2. Vidare i 4.3 beskriver vi de problem och styrkor som de intervjuade 
delgett oss. 
 

4.1  Fallstudier av ändringshantering 

Fall 1 
I detta fall har förvaltningsledaren det operativa ansvaret att dagligen driva 
förvaltningsarbetet för sitt förvaltningsobjekt tillsammans med ytterligare 
två förvaltningsledare. I förvaltningsobjektet ingår många IS. Dessa IS har 
cirka 5 000 användare i hela landet, både interna och externa användare. I 
förvaltningsobjektet finns både egenutvecklade IS och standardsystem. I den 
del av förvaltningsobjektet, som förvaltningsledaren ansvarar för, finns pla-
ner på att avveckla ett antal IS. 
 
Till sin hjälp i förvaltningsarbetet har förvaltningsledaren ett Excel-
dokument som kallas aktivitetslistan. Denna sparas på filtjänsten, som är ett 
tilldelat minnesutrymme på en server, på förvaltningsledarens användare. I 
denna aktivitetslista registreras inkommande förändringsbehov som ett ären-
de. Innehållet i aktivitetslistan är information om ärendet som till exempel 
löpnummer, beskrivning av ärendet, inkommet datum, vem som inkommit 
med ärendet, prioritet och status. Förändringsbehov kan komma från felrap-
porter från något av de IS som ingår i förvaltningsobjektet, användarstödet 
eller från förvaltningsledare för andra angränsande förvaltningsobjekt. Alla 
dessa vänder sig till förvaltningsledaren med sitt önskemål eller krav. Öns-
kemål eller krav som inkommer till förvaltningsledaren via e-post sparas i en 
speciell mapp i Outlook. Det som kommer in via telefon antecknas av 
förvaltningsledare
 
När förvaltningsledaren får in ett förändringsbehov gör förvaltningsledaren 
en första värdering av detta. Om förvaltningsledaren anser att det är ett rele-
vant förslag att tas in i förvaltningsarbetet uppdateras aktivitetslistan med ett 
nytt ärende. I de fall förvaltningsledaren anser att ett inkommet förslag inte 
är relevant eller att det inte är ett fel i förvaltningsledarens förvaltningsob-
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jekt, så meddelas förslagsställaren om detta. Nu påbörjar förvaltningsledaren 
prioriteringen av det nya ärendet, det vill säga är ärendet akut, normalt eller 
kan det vänta. Prioritering upplever inte förvaltningsledaren som ett problem. 
Mycket beroende på att några av de ingående IS:en som förvaltas ska av-
vecklas inom två år, och därför behöver inte beslut tas som får konsekvenser 
på längre sikt. 
  
När förvaltningsledaren känner att inte tillräckliga kunskaper finns om vilka 
effekter en ändring kan föra med sig skickar förvaltningsledaren ärendet på 
remiss till användare som kan bistå med denna kunskap. Utifrån deras kun-
skap lämnar de åsikter till förvaltningsledaren som nu kan göra den slutliga 
prioriteringen. Faktorer som alltid finns med i prioriteringen är hur många 
användare som påverkas och vilken nyttoeffekt det ger verksamheten. 
 
Några exempel på prioritetsgrunder som förvaltningsledaren använder är: 
 

 En liten ändring som inte påverkar alltför mycket får en hög prio-
ritet. 

 Prioriterar internt behov högre än externt behov, men vet inte om 
det är rätt. Orsaken är att de externa användarna inte är så villiga 
att betala.  

 En kosmetisk ändring har lägre prioritet. 

Om det är en mindre ändring som förvaltningsledaren kan göra själv genom-
förs ändringen och status för ärendet uppdateras till avslutat på aktivitetslis-
tan. De som berörs av förändringen meddelas via e-post. Är det däremot en 
större ändring tar förvaltningsledaren muntlig kontakt med leverantören för 
att förvissa sig om att ändringen är tekniskt och ekonomiskt möjlig att 
genomföra. Bedömer förvaltningsledaren att ändringen blir för kostsam att 
genomföra tar förvaltningsledaren beslut om att ärendet avslutas, eller läggs 
som vilande, och för in den nya statusen på aktivitetslistan samt meddelar 
förslagsställaren. Är ändringen däremot tekniskt och ekonomiskt genomför-
bar, sammanställer förvaltningsledaren en offertförfrågan innehållande en 
kravspecifikation. Denna offertförfrågan sparas i filtjänsten. 
 
När offerten kommer från leverantören sker en genomgång och bedömning 
av offerten av förvaltningsledaren. Om kostnaden inte ryms inom budget 
måste förvaltningsledaren diskutera offerten med systemägaren innan beslut 
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kan tas. Den inkommande offerten sparas i filtjänsten eller arkiveras i pärm. 
En skriftlig beställning sammanställs av förvaltningsledaren och skickas till 
leverantören. I de fall offerten inte leder till beställning informeras förslags-
ställare om detta och ärendet uppdateras i aktivitetslistan med en ny status. 
Leverantören utvecklar ändringen enligt beställningen och återkommer till 
förvaltningsledaren när de anser sig klara. Förvaltningsledaren ansvarar nu 
för att acceptanstester utförs för att säkerställa att beställd ändring är levere-
rad och fungerar. Om leveransen inte blir godkänd i acceptanstestet backas 
beställningen tillbaka till leverantören. Leverantören återkommer igen när de 
anser sig vara klara och nytt acceptanstest utförs. Detta är en iterativ process 
som pågår tills dess att förvaltningsledaren godkänner för införande. För-
valtningsledaren ansvarar för att ändringen införs enligt plan. Förvaltnings-
ledaren ansvarar för att information går ut till användare som berörs av för-
ändringen samt uppdaterar aktivitetslistan med status avslutat för ärendet. 
Faktura erhålls från leverantör och kontrolleras mot offert och attesteras av 
förvaltningsledaren. 
 

Fall 2 
I förvaltningsobjektet, som förvaltningsledaren har det operativa ansvaret för, 
ingår ett IS med cirka 2 000 användare. Övriga roller som finns i förvalt-
ningsorganisationen är en systemförvaltare, två operativt ansvariga på BV-
Data samt ett antal lokala systemkontaktpersoner. 
 
Detta IS är utvecklat av BV-Data. Förslag på förändringar inkommer till 
förvaltningsledaren från lokala systemkontaktpersoner som finns placerade i 
verksamheten eller ibland även direkt från en användare. Även förvaltnings-
ledare för andra angränsande förvaltningsobjekt kan inkomma med föränd-
ringsbehov. Förändringsbehoven registreras som ett ärende i ett Excel-
dokument som kallas ändringsloggen. Ändringsloggen består av fyra styck-
en flikar med benämningarna inkorg, under utförande, slutförda och ej 
genomförs. Gemensamt innehåll i ändringsloggens flik är löpnummer, prio-
ritet, inkommet datum, beskrivning av ärendet och förslagsställare. Beroen-
de på vad som händer med ett ärende flyttas det till någon av flikarna under 
utförande, slutförda och ej genomförs. På dessa flikar tillförs ärendet nya re-
levanta uppgifter som till exempel vem som är ansvarig för ärendet, status, 
testat av och planerad installation. Ändringsloggen sparas i en mapp i fil-
tjänsten med åtkomst för alla i förvaltningsorganisationen. Ändringsloggen 
finns även på intranätet Knuten, men med samma behörighetskrav som till 
filtjänsten. 
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Ett inkommet förändringsbehov registreras som ett ärende av förvaltningsle-
daren i inkorgen i ändringsloggen. Även lokala systemkontaktpersoner har 
möjlighet att registrera i ändringsloggen, men vidarebefordrar oftast ärendet 
till förvaltningsledaren som gör registreringen. De senast inkomna ärendena 
diskuteras på ett referensgruppsmöte som äger rum fem gånger per år. Dis-
kussionen resulterar i om ett ärende ska gå vidare eller ej. I och med att de 
tekniska förvaltarna från BV-Data finns med på referensgruppsmötet kan ett 
beställningsunderlag på mindre ändringar tas fram under mötet. För andra 
ärenden påbörjas under mötet en kravspecifikation. Ytterligare information 
och synpunkter behöver tas in från kravställare och BV-data. När förvalt-
ningsledaren fått in tillräckligt med information kan kravspecifikationen 
slutföras. Kravspecifikationen sparas i en mapp i filtjänsten som samtliga på 
avdelningen har tillgång till.  
 
Om ett inkommet ärende ej kommer att åtgärdas, efter beslut på referens-
gruppsmötet, flyttas ärendet till fliken ej genomförs. Förvaltningsledaren 
meddelar de lokala systemkontaktpersonerna som i sin tur informerar vidare. 
 
En mindre ändring, vars beställningsunderlag tagits fram på referens-
gruppsmötet, beställs av förvaltningsledaren hos leverantören. Ärendet flyt-
tas till fliken under utförande i ändringsloggen. Leverantören meddelar när 
ändringen är klar för leverans. Förvaltningsledaren ansvarar för att testning 
görs och därefter implementeras ändringen. Förvaltningsledaren flyttar 
ärendet till fliken slutförd i ändringsloggen och informerar lokala system-
kontaktpersoner som i sin tur informerar vidare. 
 
Kravspecifikationen är underlag för en muntlig offertförfrågan mellan för-
valtningsledaren och BV-Data för att få fram en ungefärlig kostnadsbild. Ett 
annat alternativ är att kravspecifikationen ligger till grund för beställning av 
en förstudie. Kostnadsbilden, eller resultatet av förstudien, ligger till grund 
för den skriftliga beställning som förvaltningsledaren sammanställer och 
skickar till leverantören. Beställningen sparas i den mapp på filtjänsten som 
samtliga på avdelningen har tillgång till. Förvaltningsledaren flyttar ärendet 
till fliken under utförande i ändringsloggen. 
 
Leverantör meddelar när ändringen är utvecklad och klar för att testas av 
förvaltningsledaren och han/hon ansvarar då för att acceptanstest utförs. 
Förvaltningsledaren tar vid behov hjälp av användare vid acceptanstestning. 
Om acceptanstestet visar på fel eller brister backar förvaltningsledaren till-
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baka till leverantören. Leverantören återkommer när de anser sig vara klara 
och nytt acceptanstest utförs. Detta är en iterativ process som pågår tills dess 
att förvaltningsledaren godkänner leveransen för införande. Förvaltningsle-
daren ansvarar för att ändringen införs enligt plan. Parallellt med att accep-
tanstest utförs ansvarar förvaltningsledaren för att handböcker för användar-
na uppdateras. Information om förändringen läggs ut på intranätet Knuten 
för att alla berörda ska ha tillgång till information om förändringen, samt att 
de lokala systemkontaktpersonerna får och sprider information. Förvalt-
ningsledaren flyttar ärendet till fliken slutförd i ändringsloggen. Förvalt-
ningsledaren sammanställer och sparar information om den nya funktionali-
teten i versionen i ett dokument som sparas på filtjänsten. Faktura erhålls 
från leverantör och kontrolleras mot offert och attesteras av förvaltningsle-
daren. 
 

4.2  Sammanställning av ändringshantering  
Vid jämförelsen av de nio nulägesbeskrivningarna av ändringshanteringen 
kunde vi se att det fanns ett antal handlingar som är återkommande i de fles-
ta nulägesbeskrivningarna. Dessa handlingar beskrivs i figur 4.1. I en del av 
handlingarna kunde vi se att detaljnivån i förvaltningsledarens arbetssätt 
skiljer sig något åt. Vidare i detta stycke beskriver vi ett urval av arbetssät-
ten inom respektive handling.  
 
 

 
Figur 4.1 Handlingar i ändringshanteringen. 
 
 
Förändringsbehov 
Förvaltningsledare till angränsande förvaltningsobjekt kan vara kravställare 
på förändringar i förvaltningsobjektet och lämna in förändringsbehov. Verk-
samhetsprojekt är stora övergripande förändringsprojekt som drivs på Ban-
verket. Ett delresultat av ett sådant projekt kan utmynna i ett krav på en för-
ändring eller anpassning i ett förvaltningsobjekt. BV-Data kan utifrån sin 
tekniska omvärldsbevakning föreslå en förändring i ett förvaltningsobjekt 
vilket till exempel kan vara att ny och bättre teknik kommit fram. Lagänd-
ringar och myndighetsdirektiv, som till exempel att sjukersättning förändras, 
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kan innebära att anpassningar måste göras i ett förvaltningsobjekt. Felrap-
porter från något IS i förvaltningsobjektet kan resultera i att förvaltningsle-
daren föreslår ett förändringsbehov. Ett ärende kan även startas indirekt av 
en leverantör då denne utvecklat en ny version av IS:et och med det slutar 
stödja den befintliga versionen.  
 
Förändringsbehovet lämnas till förvaltningsledaren via telefon, e-post, fax 
eller på ett förvaltarmöte. Det förekommer även att förändringsbehov läm-
nas till BV-Data eller externa konsulter som anlitas för ett förvaltningsobjekt. 
I de fall där det förekommer har intervjuade förvaltningsledare påpekat att 
detta egentligen inte ska ske, då förvaltningsledaren inte alltid får vetskap 
om förändringsbehovet. 
 
Många av de förvaltningsledare vi intervjuat registrerar ett förändringsbehov 
som inkommer som ett ärende. Förändringsbehov som kan åtgärdas per om-
gående brukar inte registreras. Hur registreringen görs skiljer sig åt mellan 
förvaltningsledare, men vanligt är att någon form av Excel-dokument an-
vänds. Ändringslogg, aktivitetslista eller åtgärdslista är exempel på namn för 
detta Excel-dokument. Strukturen i Excel-dokumentet skiljer sig åt mellan 
de olika förvaltningsledarna. Några registrerar grundläggande information 
om ärendet och några registrerar fler detaljer kring ärendet. Förutom förvalt-
ningsledaren kan i vissa fall även lokala systemförvaltare eller lokala sy-
stemkontaktpersoner registrera ett ärende, men oftast rapporteras ändå för-
ändringsbehovet per telefon eller e-post till förvaltningsledaren, som i sin tur 
registrerar ärendet i dokumentet. Dokumentet sparas i en personlig mapp el-
ler i en för avdelningen eller för förvaltningsorganisationen gemensam mapp 
på filtjänsten. 
  
När ett ärende har tagits emot av en förvaltningsledare kommer ärendet att 
gå igenom olika status som till exempel beställt, under utförande, avslutat el-
ler ej genomförbart. Detta dokument uppdateras oftast vid de tillfällen ett 
ärende ändrar status. 
 
Om ett inkommet ärende inte innehåller tillräckligt med information för att 
förvaltningsledaren ska kunna gå vidare med det i processen tar han/hon 
kontakt med den som lämnat ärendet för att få kompletterande information.  
 
Prioritering 
För att kunna ta ett beslut på om ett ärende ska genomföras, behöver ärenden 
tilldelas en prioritet för att de ska kunna vägas mot varandra. Ofta finns inte 
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resurser till att genomföra alla ärenden som inkommit. Ett vanligt sätt att 
prioritera är att tilldela prioritetsgrad utifrån hur många användare som kan 
få nytta av den föreslagna ändringen. Ett annat sätt är att utgå från IT-
säkerhet. 
 
En av förvaltningsledarna berättade att prioritet på ett ärende anges på refe-
rensgruppsmötet. I tilldelningen av prioritet finns inget stöd framtaget som 
hjälper förvaltningsledaren att hitta vilka kriterier som ska ligga till grund 
för hur prioritering ska göras, utan detta är något som deltagarna i referens-
gruppsmötet diskuterar fram. Prioritet anges med siffran ett, två, tre eller 
fyra, där ett står för högsta prioritet, och tillförs ärendet i ändringsloggen. 
Förvaltningsledaren känner en osäkerhet i att veta om han/hon prioriterat rätt. 
Denna osäkerhet delas av flera förvaltningsledare. 
 
En annan förvaltningsledare använder sig vid behov av ett remissförfarande 
för att tilldela prioritetsgrad. Ärendet går på remiss till användare av förvalt-
ningsobjektet som har möjlighet att nyttovärdera eventuell åtgärd. I de för-
valtningsorganisationer där regelbundna möten äger rum, förvaltarmöten el-
ler referensgruppsmöten, brukar prioritering av ärenden vara en punkt på 
dagordningen. I många fall ingår en representant för leverantören i en förval-
targrupp och deltar i prioriteringen och bidrar då med sin erfarenhet och 
kunskap om IS:et. 
 
Offerthantering 
Mindre ärenden som blir beställda föregås ofta av en mindre omfattande 
kravspecifikation som kan vara antingen muntlig eller skriftlig. Vid större 
ärenden sammanställer förvaltningsledaren en kravspecifikation. Under 
framtagningen av kravspecifikationen förs ofta en diskussion med leverantör. 
När förvaltningsledaren tagit fram en slutgiltig kravspecifikation ligger den 
till grund vid offertförfrågan.  
 
Förvaltningsledaren tar fram en offertförfrågan som skickas till leverantören. 
Leverantören återkommer med en offert till förvaltningsledaren. När offer-
ten kommit in sker en värdering av offerten. Ryms inte kostnaden inom 
budget tas en diskussion med systemägaren. Detta gäller för de förvaltnings-
ledare som har eget budgetansvar. De förvaltningsledare som inte har eget 
budgetansvar tar alltid en diskussion om offerten med systemägaren. Om be-
slut tas att inte gå vidare med en beställning informeras andra i förvaltnings-
organisationen och förslagsställaren om detta.  
 

 
 
  27 
 
 

 



 
 
______________________________________________________________ 
 
 
 

   
 

Beställning 
Om offerten accepteras sammanställer förvaltningsledaren en skriftlig be-
ställning som skickas till leverantören och kopia sparas i filtjänsten eller i 
pärm. I de fall då förvaltningsledaren inte har eget budgetansvar eller om 
värdet på beställningen överstiger förvaltningledarens befogenheter atteste-
ras beställningen av systemägaren. 
 
Är ärendet tillräckligt stort eller om flera ärenden samlats ihop till ett ärende 
behövs ofta en införandeplan tas fram. I införandeplanen planeras tidsramen 
för bland annat utbildning, sammanställning av information till användare, 
uppdatering av handböcker och utförande av acceptanstest samt när införan-
det ska ske. Även mindre beställningar föregås av någon form av planering 
då beställningen oftast innehåller önskat datum för införande. 
 
Om Excel-dokument används uppdateras ibland detta med datum när be-
ställningen är gjord samt önskat datum för införande. Denna information 
sprids också till andra berörda inom verksamheten, oftast lokala systemför-
valtare eller lokala systemkontaktpersoner, som i sin tur informerar vidare.  
 
Vanligt förekommande är att information om status på beställningen ges och 
fås muntligt mellan förvaltningsledare och leverantör. Ofta är det förvalt-
ningsledaren som aktivt får söka information om status på ett ärende hos le-
verantören. Det förekommer även skriftliga statusrapporter som samman-
ställs av leverantören månadsvis och i de fall leverantören deltar på förval-
tarmöten brukar dessa gås igenom. 
 
Klarrapport, acceptanstest och införande 
När leverantören är klar med utvecklingen och utfört sina egna tester medde-
las förvaltningsledaren muntligt eller skriftligt om detta. Det är förvaltnings-
ledaren som ansvarar för att acceptanstest genomförs och det ansvaret upp-
fylls oftast. Beroende på beställningens omfattning kan acceptanstest utföras 
i olika steg. Ändringen kan först provas i en testmiljö. När detta faller väl ut 
kan man gå vidare och göra en skarp provdrift på en begränsad organisato-
risk enhet. Mindre beställningar implementeras oftast direkt eller testas i 
testmiljö först. Det finns inget standardiserat testprotokoll eller testfall fram-
taget för att testa ny funktionalitet. Vanligt är att utföra acceptanstest med 
beställningen som underlag för att säkerställa att det som beställts är det som 
har utvecklats. Vissa förvaltningsledare har utryckt att de har ett stort förtro-
ende för sin leverantör och dennes testning och mer eller mindre hoppar 
över sin egen testfas. För ett av förvaltningsobjekten har det framkommit att 
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de även testar att för verksamheten kritisk befintlig funktionalitet inte påver-
kas och fungerar även efter införandet av en förändring. När alla acceptans-
tester är genomförda och godkända av förvaltningsledaren sker slutgiltigt in-
förande. 
 
I de fall användarna behöver informeras om att en förändring har skett finns 
olika kanaler att få ut denna information. Ett sätt är att lägga ut information 
och uppdatera handböcker som finns på Knuten. Ett annat sätt är att de loka-
la systemkontaktpersonerna eller de lokala systemförvaltarna informerar an-
vändarna. Vid behov sker även en utbildningsinsats mot användarna. Vid en 
större förändring som kräver utbildningsinsatser sker detta innan införandet 
av förändringen. Det är förvaltningsledarens ansvar att något av detta sker. 
 
En av förvaltningsledarna dokumenterar i sitt Excel-dokument i vilken ver-
sion ett ärende har införts samt att all korrespondens som hör till denna ver-
sion diarieförs som ett ärende i Banverkets ärendehanteringssystem – Diabas. 
För något förvaltningsobjekt sparas information om gammal funktionalitet i 
tidigare versioner i ett dokument.  
 
Betalning och uppföljning 
När fakturan inkommer på det beställda ärendet gör förvaltningsledaren en 
kontroll mot offert och beställning. En förvaltningsledare använder ett Ex-
cel-dokument som uppdateras med beloppet när en faktura inkommit. I detta 
dokument kan förvaltningsledaren se hur mycket som finns kvar av årets 
budget samt även kostnaden för varje ärende.  
 

4.3  Upplevda problem och styrkor 
Under intervjuerna har det framkommit sådant som förvaltningsledarna upp-
lever inte fungerar helt tillfredställande eller som upplevs som att det funge-
rar bra. 

Problem 
Det förekommer att förändringsbehov lämnas till BV-Data eller konsulter 
som representerar externa leverantörer. Ibland händer det till och med att 
denna kontakt resulterar i att denna ändring genomförs. I de fall där det 
förekommer har de intervjuade förvaltningsledarna påpekat att detta 
egentligen inte ska ske, eftersom förvaltningsledaren inte får vetskap om 
ärendet, vilket leder till att förvaltningsledaren inte har full kontroll på vad 
som händer i förvaltningsobjektet. 
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Några förvaltningsledare ser ett problem i att prioritera inkomna ärenden. 
Kostnaden för ett ärende är relativt enkel att ta fram, men att värdera nyttan 
för verksamheten i kronor är mer komplicerad. Detta gör att det är svårt att 
jämföra nyttan av olika ärenden mot varandra och även att värdera om kost-
naden är värd att ta. Osäkerheten i att veta om man prioriterat rätt delas av 
flera förvaltningsledare. 
 
Flera förvaltningsledare har påpekat att acceptanstester av ny funktionalitet 
skulle kunna göras mer strukturerat. Det finns inget standardiserat testproto-
koll framtaget för att utföra acceptanstest. Idag genomförs acceptanstest of-
tast och då endast mot den egna beställningen. I stort sett testas endast den 
nya funktionaliteten, men mer sällan om befintlig funktionalitet påverkats. 
 
Under ett ärendes gång och även efter att ett ärende avslutats kan förvalt-
ningsledaren behöva söka information om till exempel offertförfrågan, in-
kommen offert eller beställning. När förvaltningsledaren hamnar i denna si-
tuation beskriver de flesta intervjuade att det är tidskrävande att söka denna 
information. Orsaken till detta är att information och dokumentation kring 
ärendet finns sparat på olika ställen som till exempel i pärm eller i olika 
mappar på filtjänsten. 

Styrkor 
Den metodik som idag finns framtagen används av några förvaltningsledare 
och de upplever denna som ett stöd i att strukturera förvaltningsarbetet. 
 
De förvaltningsledare som har möjlighet till daglig kontakt med andra för-
valtningsledare upplever detta som ett stöd. Det finns då möjlighet att bolla 
idéer och problem med andra som snabbt kan sätta sig in i situationen. Att 
ha tillgång till förvaltargrupper, eller någon annan form av nätverk i sin för-
valtarorganisation upplevs av förvaltningsledare som ett bra stöd i förvalt-
ningsarbetet.  
 

4.4  Nyttovärdering 
Vid intervjun med Jan Holm, huvudkontorets IT-avdelning, framkom att 
inom Banverket har man sedan en tid tillbaka använt PENG-modellen som 
ett verktyg vid nyttovärderingar. Dessa ligger bland annat till grund för be-
slut och uppföljning av större IT-investeringar. Frågor man ställer sig under 
en nyttovärdering är hur stor är nyttan, vad består den av, är vi överens om 
vad som skapar nytta, hur stor är kostnaden för nyttan och hur kan nyttan 
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även en 
atabas utvecklad i Access. 

säkerställas. Svaren på bland annat dessa frågor är viktig information inför 
en IT-investering. I nyttovärderingen sätter man monetära värden på den 
nytta man identifierar och detta vägs mot den totala kostnaden för invester-
ingen. Den genomförda nyttovärderingen är även ett bra underlag vid en ut-
värdering av genomförd IT-investering. För vidare information se 
<www.peng.se>. 
 

4.5  Jämförelse med andra myndigheter 
På Vägverket utförs samma handlingar i ändringshanteringen i systemför-
valtningen som vi har identifierat i ändringshanteringen på Banverket. Un-
der intervjun framkom att prioriteringen av förändringsbehov är ett område 
som Vägverket känner sig osäkra på om de gör rätt. De känner att de idag tar 
in för få uppgifter om förändringsbehovet. Det pågår ett arbete med att ta 
fram en modell för hur de ska garantera att rätt och tillräcklig information 
lämnas med ett förändringsbehov. Enligt de intervjuade kommer informatio-
nen att innehålla någon form av nyttovärdering. Förhoppningen är att jämfö-
relsen mellan förändringsbehoven ska bli lättare att göra och att 
prioriteringen genom detta får en högre kvalitet. När det gäller acceptanstest 
använder inte Vägverket ett strukturerat sätt för detta. De testar med 
betoning på den nya funktionaliteten. De har i utvecklingsprojekt börjat 
identifiera användarfall som de använder under utvecklingen av ett IS. Dessa 
användarfall har de tänkt ska kunna användas i acceptanstestning i 
systemförvaltningen. De deltar i ett nätverk med andra myndigheter i syfte 
att ta lärdom av varandra i systemförvaltning. Här har framkommit att 
Skatteverket har strukturerat sin testverksamhet på ett sätt som kan vara värt 
att dra erfarenhet av för andra myndigheter. Vägverket använder olika IT-
stöd för att registrera och hålla ordning på ärenden i ändringshanteringen. 
De använder bland annat ARS. I någon förvaltning använder de 
d 
Även Migrationsverket utför samma handlingar i ändringshanteringen som 
Banverket. De har infört att den som lämnar in ett förändringsbehov även 
ska lämna någon form av nyttovärdering av den föreslagna ändringen.  Två 
personer på myndigheten har fått utbildning i PENG-modellen och det finns 
även en idé om att använda PENG-modellen i någon light-version för att få 
stöd i prioriteringen i ändringshanteringen. Vid acceptanstest testas alltid 
den nya funktionaliteten samt även viss befintlig funktionalitet. De har iden-
tifierat några användarfall som är kritiska för verksamheten. Dessa testas all-
tid i samband med att en förändring i ett IS har införts. För att registrera och 
hålla ordning på ärenden i ändringshanteringen använder de en e-postlåda. 

 
 
  31 
 
 

 



 
 
______________________________________________________________ 
 
 
 

   
 

5  Det affärsmässiga perspektivet på ändrings-
hantering 
I detta kapitel analyserar vi ändringshanteringen i nuläget och beskriver de 
konsekvenser som kan uppstå.  
 

5.1  Analys med affärsaktsteorin 
Ett förändringsbehov som behöver genomföras i ett förvaltningsobjekt före-
gås av ett antal handlingar, se figur 5.1. Med hjälp av den affärsgeneriska 
modellen i affärsaktsteorin vill vi belysa att dessa handlingar är affärshand-
lingar. I varje fas sker en dubbel kommunikation mellan förvaltningsledaren 
och leverantören. Om parterna tar ansvar för att i varje fas tydligt kommuni-
cera sina behov och förutsättningar, finns en god möjlighet för att uppnå en 
bra affärssamverkan. Vidare beskriver vi den affärssamverkan som optimalt 
ska ske i respektive fas utifrån förvaltningsledarens perspektiv. 
 
 

 
Figur 5.1 Fasindelning av affärshandlingar i ändringshantering enligt den affärsgeneriska 
modellen. 
 
 
Fas 1 – Affärsförutsättningar 
Enligt affärsaktsteorin behövs, för att en affär ska kunna genomföras, några 
förutsättningar. Leverantören måste ha kunskap och kapacitet för att kunna 
genomföra affären. Kunden måste känna avsaknad av något som den önskar 
tillfredsställa. Vi skulle vilja tillägga att kunden inte bara behöver känna en 
avsaknad utan även bör ha en god kunskap om hur den avsaknaden ska av-
hjälpas.  
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Grunden är att det i verksamheten ska finnas ett tydligt identifierat föränd-
ringsbehov och en kunskap om vilken nytta som erhålls om förändringen in-
förs. Med tydligt identifierat förändringsbehov menar vi att förvaltningsleda-
ren har inhämtat den information som behövs för att förstå bakgrunden till 
förändringsbehovet och de effekter det får för verksamheten och verksamhe-
tens kunder, vilka för Banverket är allmänheten. Den förvaltningsledare som 
gör detta har goda förutsättningar att kunna göra en korrekt prioritering på 
de förändringsbehov som inkommer.  
 
När förändringsbehovet inkommer har förvaltningsledaren ett ansvar för att 
göra en värdering av nyttan. Vid prioritering ska man kunna jämföra de in-
komna förändringsbehoven mot varandra med hjälp av den värdering som 
gjorts av nyttan, men även mot redan prioriterade förändringsbehov. När 
denna jämförelse är gjord kan förvaltningsledaren ange en prioritet på för-
ändringsbehovet och vid behov göra omprioriteringar. När förvaltningsleda-
ren har angett prioritet för ett förändringsbehov kan han/hon behöva kom-
municera med leverantören om dennes förutsättningar att utföra denna för-
ändring.  
 
Vi vill betona att i denna fas ligger oftast ett ramavtal till grund för de affärs-
förutsättningar som gäller med en viss leverantör. Förvaltningsledaren och 
leverantören har, genom att ett ramavtal har upphandlats, redan gått igenom 
fas två, som är den fas där exponering och kontaktsökande sker mellan en 
kund och en leverantör.  
 
Fas 3 – Kontaktetablering och förslag 
Enligt affärsaktsteorin sker ett utbyte av affärsförslag. Leverantören lämnar 
ett konkret erbjudande till kunden och en förhandling kan uppstå mellan par-
terna. Om parterna inte kommer överens kan affärsprocessen ta slut här. Vi 
tillägger att förslaget ska grunda sig på den kunskap kunden har om sitt be-
hov. Detta behov ska kunden ansvara för att kommunicera till leverantören. 

 

Här sammanställer förvaltningsledaren en offertförfrågan utifrån den insam-
lade kunskapen om förändringsbehovet. Offertförfrågan lämnas till leveran-
tören, som återkommer med en offert. Mellan förvaltningsledaren och leve-
rantören kan en dialog behöva ske innan leverantören kan lämna en slutgiltig 
offert. Förvaltningsledaren värderar den inkomna offerten gentemot budget, 
förvaltningsplan och nyttan. Finns inte utrymme i budget och förvaltnings-
ledaren genom sin värdering av nyttan tycker att det är viktigt att föränd-
ringen genomförs, sker en dialog mellan förvaltningsledaren och 
systemägaren. Resultatet av denna dialog kan bli att offerten från 
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ren. Resultatet av denna dialog kan bli att offerten från leverantören måste 
avvisas.  
 
Fas 4 – Kontrakt 
Affärsaktsteorin poängterar att både leverantör och kund ingår förpliktelser 
genom att leverantören har lovat att leverera det som kunden har beställt och 
kunden i sin tur åtar sig att betala för det som beställts. 
 
Om föregående fas blir godkänd gör förvaltningsledaren en beställning av en 
förändring hos leverantören och leverantören ska bekräfta att beställningen 
är mottagen och kan levereras. I en beställning måste klart och tydligt fram-
gå vad förvaltningsledaren förväntar sig att leverantören ska utföra. Här får 
inte förekomma oklarheter som kan ge upphov till att leverantören kan 
missuppfatta vad förvaltningsledaren har beställt. Finns oklarheter bör en di-
alog föras mellan förvaltningsledaren och leverantören för att reda ut dessa. 
Förvaltningsledaren har ett ansvar mot verksamheten att säkerställa att en 
leverans sker av det som förändringsbehovet avser.  
 
Fas 5 – Fullgörande  
Om affären ska kunna slutföras på ett framgångsrikt sätt måste leverantören 
leverera en produkt och kunden betala för det som levererats, enligt affärs-
aktsteorin. Vi vill tillägga att för att kunna bedöma om leverantören levere-
rat rätt produkt eller tjänst måste förvaltningsledaren i denna fas på något 
sätt kontrollera att så har skett. 
 
Med en klarrapport, muntlig eller skriftlig, meddelar leverantören förvalt-
ningsledaren när beställningen är testad och klar. Förvaltningsledaren har nu 
ansvar för att acceptanstest utförs i sin miljö. Acceptanstest ska genomföras 
med perspektivet att säkerställa att den nya funktionaliteten fungerar, enligt 
beställning, men även kontrollera att för verksamheten kritisk befintlig funk-
tionalitet inte har påverkats. Det är inte så att all befintlig funktionalitet ska 
testas utan det är de funktioner som är kritiska för verksamheten, det vill 
säga att om dessa funktioner skulle påverkas vid en förändring får det stora 
konsekvenser för verksamheten. Denna testning ska ske på ett strukturerat 
sätt för att uppnå bra kvalitet i testningen. Om förvaltningsledaren upptäcker 
att brister finns eller att fel uppstått backar förvaltningsledaren beställningen 
tillbaka till leverantören. När förvaltningsledaren är klar med all testning och 
leverantören är klar med att åtgärda de fel och brister som eventuellt upp-
täcks är det förvaltningsledaren som ska godkänna att förändringen är klar 
för införande. När fakturan anländer från leverantören attesteras den av för-
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valtningsledaren eller systemägaren, utifrån de attesteringsregler som finns, 
och betalning kan ske. 
 
Fas 6 – Avslutning 
I avslutningsfasen ska enligt affärsaktsteorin värdet av den genomförda affä-
ren tydliggöras och om en part inte är nöjd ska den andre parten meddelas 
om detta. Om kunden inte är nöjd har den möjlighet att reklamera till leve-
rantören. Har inte leverantören tagit emot full betalning kan en betalnings-
påminnelse skickas. Vi vill tillägga att här har kunden och leverantören ett 
ansvar att utvärdera om man nått upp till de förväntningar som bägge parter 
haft. Om inte, besvara frågan varför, och om man lyckats är det lika viktigt 
att besvara frågan hur man lyckades. Allt för att nästa gång fas ett börjar, 
kunna genomföra faserna på ett bättre sätt. 
 
Om förvaltningsledaren, efter att förändringen använts under en tidsperiod, 
upptäcker fel som orsakats av leverantören, som inte var möjliga att upp-
täcka under testning, utan går att upptäcka först när förändringen är i full 
drift, reklamerar han/hon detta till leverantören. I denna fas bör en utvärde-
ring ske av genomförd affär. Blev det som man hade tänkt? Har den värde-
ring av nyttan som gjordes uppnåtts? Om denna utvärdering genomförs ökar 
förvaltningsledaren sin kunskap och får nyttig erfarenhet som höjer kompe-
tensen i köparrollen inför framtida affärer. 
 
Köpare och säljare 
Om förvaltningsledaren kan förstå och säkerställa sitt ansvar i ovanstående 
faser uppnås en god balans i affärsutbytet mellan förvaltningsledaren och le-
verantören. Enligt Nordström och Welander (2002) har båda parter ett an-
svar för att de affärer som genomförs blir bra för båda parter på både kort 
och lång sikt. Det är en av grundförutsättningarna för att affärsmässighet ska 
kunna uppnås. Affärsmässigheten är enligt Nordström et al (2002) lösningen 
för att skapa en förvaltning som präglas av ordning och reda samt hög kvali-
tet och kostnadseffektivitet. Vi vill förtydliga förvaltningsledarens roll så att 
han/hon inte bara ser sig som kund hos en leverantör utan istället som en 
köpare. I relationen kund och leverantör har enligt Nordström et al (2002) 
leverantören det största ansvaret att tillfredsställa kundens behov. Med rol-
lerna köpare och säljare vill de förtydliga att köparen har lika stort ansvar 
som säljaren att den affär som görs blir en lyckad affär. Om förvaltningsle-
daren agerar, enligt denna definition av köpare, i samtliga ovanstående faser 
säkerställer han/hon att affären genomförs på ett affärsmässigt sätt.  
 

 
 
  35 
 
 

 



 
 
______________________________________________________________ 
 
 
 

   
 

5.2  Konsekvenser av brister i affärsmässigheten 
Vi ser att inom några av de ovan beskrivna faserna finns ett behov för Ban-
verket att förbättra affärsmässigheten för att nå upp till sitt syfte i metodiken 
systemförvaltning i Banverket. I fas ett, affärsförutsättningar, och i fas fem, 
fullgörande, anser vi att de största behoven av förbättring finns. Vidare i det-
ta kapitel beskriver vi de konsekvenser som kan uppstå om förvaltningsarbe-
tet bedrivs utan förändring i dessa två faser. 
 
Konsekvenser i fasen affärsförutsättningar 
Det har inte framkommit under intervjuerna att någon förvaltningsledare an-
vänder en mall för vilken information som ska komma in med varje föränd-
ringsbehov. Detta kan leda till att det är svårare för förvaltningsledaren att 
säkerställa ett tydligt identifierat förändringsbehov. Framförallt ser vi en 
problematik i att det är svårare att jämföra olika förändringsbehov med var-
andra om förvaltningsledaren inte har kunskap om vilken nytta den ger för 
verksamheten. Om förvaltningsledaren inte har möjlighet att på goda grun-
der kunna jämföra de olika förändringsbehoven med varandra, kan han/hon 
heller inte genomföra en affärsmässig prioritering av dem.  
 
Avsaknaden av ett stöd i ovan beskriven situation gör att förvaltningsledaren 
kan känna en osäkerhet i om han/hon har prioriterat rätt. Denna osäkerhet 
kan i förhandlingssituationer med leverantören i senare faser leda till att för-
valtningsledaren kan hamna i ett underläge på grund av att han/hon inte till-
räckligt väl kan motivera förändringsbehovet eller delar av det. Detta kan i 
sin tur leda till att leverantören, med sin tekniska kunskap om IS:et och i sin 
roll som säljare kan få för stort inflytande och detta kanske inte alltid är till 
nytta för verksamheten. 
 
Konsekvenser i fasen fullgörande 
I acceptanstestningen har vi märkt att det finns en tendens till att förvalt-
ningsledaren förlitar sig lite för mycket på leverantören i teststadiet. Förvalt-
ningsledaren tar inte sitt fulla ansvar att genomföra test själv utan litar på de 
tester som leverantören utför. Konsekvensen blir att det främst är den be-
ställda funktionaliteten som testas. Förvaltningsledaren bör inte lita på att 
leverantören känner till den för verksamheten kritiska funktionaliteten och 
testar även denna. Det är förvaltningsledaren som köpare som ska säkerställa 
kvaliteten i beställningen genom egen testning. 
 
Det finns ytterligare en aspekt på detta och det är att om förvaltningsledaren 
i sitt testansvar inte är tillräckligt noggrann kan det hända att brister och fel 
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inte upptäcks. Detta kan leda till att förvaltningsledaren får svårt att hävda 
sin rätt i en eventuell reklamation mot leverantören. 
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6  Förbättringsförslag 
Detta kapitel innehåller förbättringsförslag utifrån den analys vi utfört i 
kapitel fem
 
I metodiken systemförvaltning i Banverket är en del av syftet, enligt vad vi 
beskrivit i kapitel 1.1, att det affärsmässiga arbetssättet ska skapa grunden 
för ökad kvalitet och funktion. Flertalet av de vi intervjuat är medvetna om 
att ändringshanteringen borde kunna skötas på ett ännu bättre sätt än vad 
som idag görs.  
 
Förbättringsförslag i fasen affärsförutsättningar 
För att säkerställa att rätt och jämförbar information om de olika föränd-
ringsbehoven kommer in behöver förvaltningsledaren arbeta fram någon 
form av frågemall. Genom att genomföra en nyttovärdering enligt PENG-
modellen tror vi att förvaltningsledaren hittar de frågor som han/hon behö-
ver ha svar på, för att säkerställa rätt och jämförbar information på ett in-
kommet förändringsbehov, för sitt förvaltningsobjekt. Vår intention är inte 
att en nyttovärdering enligt PENG-modellen ska utföras inför varje föränd-
ringsbehov och inte heller inför framtagandet av varje års förvaltningsplan. 
Vad vi menar är att en nyttovärdering kan genomföras vid ett tillfälle i ett 
utbildningssyfte i samband med att en förvaltningsplan tas fram. Brandt 
(2002) menar att någon typ av metod för att få fram nyttoeffekterna vore bra 
eftersom man inte vet mycket om nyttan av de förändringar som görs. Vid 
genomförandet av denna nyttovärdering tror vi att förvaltningsledaren och 
berörda personer får en kunskap om de frågeställningar som är viktiga för 
sitt förvaltningsobjekt. Dessa frågeställningar kan vara de som ligger till 
grund för den tidigare nämnda frågemallen.  
 
Om förvaltningsledaren genomför nyttovärdering med det syfte som ovan är 
beskrivet, menar vi att det kommer att ge förvaltningsledaren ett bra och 
jämförbart underlag vid prioritering av förändringsbehov och även vid om-
prioritering. Framförallt kan det bidra till att förvaltningsledaren känner en 
större säkerhet i att ha prioriterat rätt. Samma tankegångar finns hos Migra-
tionsverket, det vill säga att använda PENG-modellen vid bland annat priori-
tering av förändringsbehov.  
 
Med god kunskap om nyttan ett förändringsbehov är avsett att ge verksam-
heten har förvaltningsledaren i sin roll som köpare en bra förutsättning för 
att tydligt kunna kommunicera med leverantören, som är en säljare, och på 
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det sättet säkerställa att affären genomförs på ett affärsmässigt sätt. 
 
Förbättringsförslag i fasen fullgörande 
Testning är ett viktigt instrument för att säkerställa kvalitet i förvaltningsob-
jektet. Den bör ske på ett strukturerat sätt och vi föreslår att förvaltningsle-
daren arbetar fram ett testprotokoll för sitt förvaltningsobjekt. Migrations-
verket har identifierat för verksamheten några kritiska funktionaliteter som 
kallas användarfall, vilka ingår i ett testprotokoll och alltid testas vid infö-
rande av förändringar. Även Vägverket i sina utvecklingsprojekt identifierat 
användarfall. Vägverkets intention är att dessa användarfall även ska kunna 
användas i systemförvaltningen. Vi föreslår att även förvaltningsledare på 
Banverket identifierar dessa för sina förvaltningsobjekt och inför testning av 
dem i testprotokollet. 
 
Gemensam process 
Vi föreslår en gemensam process för ändringshanteringen. Genom att för-
valtningsledare arbetar på ett likartat sätt i ändringshanteringen, med hjälp 
av processen, kommer det att underlätta arbetet med att ta fram mallar och 
stöd inom metodikens ramar. Ett likartat arbetssätt leder även till en mindre 
personbunden systemförvaltning samt att en ny förvaltningsledare på ett en-
kelt sätt kan sätta sig in i ändringshanteringen. Processen finns beskriven i 
kapitel 7. 
 
Övriga förbättringsförslag 
Om en nyttovärdering har gjorts finns ett bra underlag när man vill göra en 
uppföljning och se om förändringen verkligen har gjort den nytta som be-
räknades vid nyttovärderingen. 
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7  Gemensam process för ändringshantering 
I detta kapitel beskrivs den process för ändringshantering som är slutmålet 
med vårt uppdrag. Förklaringen till notationen finns beskriven i kapitel 2.6. 
 
De handlingar vi fick fram i nulägesbeskrivningen, och som vi vidare har 
analyserat, ligger till grund för den gemensamma process för ändringshan-
tering som vi utvecklat. Denna process har en något djupare detaljeringsnivå. 
 
Processen ändringshantering är en stödprocess inom Banverket. För över-
skådlighetens skull har vi valt att presentera processen i fyra delar. Vi be-
skriver de fyra delarna med varsin figur samt en tillhörande processbeskriv-
ning. I processen använder vi ett objekt som kallas ÄHS – ärendehanterings-
system. Detta objekt kan vara allt från ett kollegieblock till ett IT-stöd, där 
information om ärendet sparas. I processen beskrivs inte vilka dokument 
som ska diarieföras. För detta hänvisar vi till de gällande regler för diariefö-
ring som finns inom Banverket. 
 

7.1 Ändringshanteringsprocessen – del 1 
 
 

 
 
Figur 7.1 Del 1 av Ändringshanteringsprocessen 
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Ta emot förändringsbehov 
Ett förändringsbehov i verksamheten som kommer in till en förvaltningsor-
ganisation startar processen. Det första en förvaltningsledare bör tänka på är 
att ta in all nödvändig information om förändringsbehovet. Informationen 
bör vara av den detaljgrad att förvaltningsledaren kan förstå bakgrunden till 
förändringsbehovet och de effekter det får för verksamheten och verksamhe-
tens kunder. För att säkerställa att all information alltid kommer med är det 
bra om förvaltningsledaren sammanställer en checklista. Om en nyttovärde-
ring har gjorts för förvaltningsobjektet finns frågeställningar från den som 
kan nyttjas i checklistan. 
 
När förvaltningsledaren har tagit emot förändringsbehovet ändrar det karak-
tär till att bli ett ärende och förvaltningsledaren har nu ansvar för att detta 
ärende tas om hand enligt processbeskrivningen. 
 
Registrering av ärende 
Ärendet registreras i ett ÄHS. Syftet med denna registrering är att ha kon-
troll på de ärenden som inkommit till förvaltningsorganisationen. Med kon-
troll menas bland annat att 
 

 inte tappa bort ett ärende 
 veta vem som lämnat in ett ärende 
 veta vem som ansvarar för beredning av ett ärende 
 följa ett ärendes status 

 
Om en förvaltargrupp finns för förvaltningsobjektet är det lämpligt att samt-
liga i gruppen har tillgång till ÄHS:et genom att det sparas på ett gemensamt 
utrymme på filtjänsten. Detta ger ett mindre sårbart samt effektivare arbets-
sätt, eftersom de i förvaltargruppen som har behov kan söka information 
kring ärenden utan att gå via förvaltningsledaren. Det finns en mall utveck-
lad i Excel för detta, på intranätet Knuten.  
 
Värdering av ärende 
Förvaltningsledaren bör göra en värdering av det inkomna ärendet. Värde-
ringen bör resultera i att identifiera uppenbart ej relevanta ärenden som till 
exempel beror på handhavandefel av användaren, att ärendet inte är ekono-
miskt eller tekniskt genomförbart eller att ärendet redan har inkommit. I 
denna första värdering kan förvaltningsledaren vid behov ta hjälp av övriga i 
förvaltarorganisationen.  
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Återkoppling 
Förvaltningsledaren återkopplar till förslagsställaren om ett ärende inte är re-
levant. ÄHS:et uppdateras med information om varför ärendet avslutas. Med 
detta avslutas ärendet. 
 
Prioritering av ärende 
De ärenden som kommer in kan vara många och någon form av prioritering 
är nödvändig så att de ärenden som är mest angelägna för verksamheten är 
de som går vidare i processen. För att prioriteringen ska bli så bra som möj-
ligt är det viktigt att det finns bra information om ärendet, vilket bör har sä-
kerställts i aktiviteten ta emot ett förändringsbehov. Denna information ska 
vara av den karaktär att ärendena kan jämföras och värderas utifrån den nyt-
ta de kan bedömas få för verksamheten. När ärendet har tilldelats en prioritet 
kan det finnas behov av att se över andra ärenden med samma prioritet och 
jämföra för att se om något av dessa ärenden ska få en förändrad prioritets-
grad.  
 
Till sin hjälp i detta arbete kan förvaltningsledare använda lokala systemför-
valtare och lokala systemkontaktpersoner, om dessa roller finns att tillgå i 
förvaltningsorganisationen. Dessa personer har oftast en god kunskap om 
förvaltningsobjektet samt den verksamhet det ska stödja och kan med den 
kunskapen göra en bra bedömning av nyttan. Om inte dessa roller finns kan 
förvaltningsledaren bygga upp ett nätverk bestående av ett antal personer i 
verksamheten som har ovan nämnda kompetens. I de fall som förvaltnings-
ledaren sammankallar till förvaltarmöten kan denna prioritering även utföras 
i detta forum. I prioriteringen kan budget och förvaltningsplan också vara ett 
bra redskap. Systemägaren kan vara en part som förvaltningsledaren kan be-
höva diskutera ett ärende med, utifrån det ekonomiska och verksamhetsmäs-
siga perspektivet.  
 
När prioriteten för ett ärende är fastställd uppdateras ärendet med den tillde-
lade prioritetsgraden i ÄHS:et.  
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För ett mer omfattande ärende behöver en detaljerad kravspecifikation tas 

7.2 Ändringshanteringsprocessen – del 2 
 

 
 
Figur 7.2  Del 2 av Ändringshanteringsprocessen 
 
 
Ärendet åtgärdas 
Vissa ärenden kan åtgärdas direkt av förvaltningsledaren, eller annan person 
i förvaltningsorganisationen och behöver inte beställas hos leverantör. Det 
kan röra sig om mindre inställningar eller justeringar som en administratörs-
behörighet i IS:et har åtkomst till. Förslagsställaren informeras om att ären-
det är åtgärdat. Vid behov uppdateras handboken för förvaltningsobjektet 
och information ges via befintliga kanaler om att en förändring har skett. 
ÄHS:et uppdateras med information om när förändringen är genomförd. 
 
Beställning tas fram och lämnas till leverantör 
I denna aktivitet i processen är det ett mindre omfattande ärende som ska be-
ställas hos en leverantör. Ärendet kräver inte framtagning av en detaljerad 
kravspecifikation utan föregås oftast av en diskussion med leverantören om 
omfattning och kostnad. Om en skriftlig beställning har tagits fram av för-
valtningsledaren bör denna sparas på det gemensamma utrymmet på filtjäns-
ten. Förvaltningsledaren bör säkerställa att det finns spårbarhet i ärendet ge-
nom att uppdatera ÄHS:et med information om var dokumentet finns sparat. 
Ett alternativ är att använda det unika löpnummer som ärendet får vid regi-
strering i ÄHS:et som en identifikation på beställningen. 
 
Framtagning av kravspecifikation 
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ffertförfrågan tas fram och skickas till leverantör 
ren med kravspecifi-

7.3 Ändringshanteringsprocessen – del 3 

ärdering av offert 
r från leverantören har förvaltningsledaren ansvar för 

fram, vilket förvaltningsledaren ansvarar för. Om denna uppgift är delegerad 
till någon bör detta anges i ÄHS:et. Till grund för kravspecifikationen ligger 
information från aktiviteterna ta emot ett förändringsbehov och prioritering. 
Arbetet med kravspecifikationen sker i dialog med användare som innehar, 
för ärendet, nödvändig kompetens. En kravspecifikation kan även föregås av 
att en förstudie behöver genomföras. Kravspecifikationen, och i de fall en 
förstudie görs, sparas på gemensamt utrymme på filtjänsten. Även här bör 
spårbarhet säkerställas mellan ärendet i ÄHS:et och dokumenten 
kravspecifikation och förstudie. 
 
O
En skriftlig offertförfrågan tas fram av förvaltningsleda
kationen som underlag. Offertförfrågan sparas på gemensamt utrymme på 
filtjänsten. ÄHS:et uppdateras med datum och spårbarhet säkerställs mellan 
ärendet och dokumentet enligt tidigare beskrivning. 
 

 
 

Figur 7.3  Del 3 av Ändringshanteringsprocessen 
 
 
V
När offerten inkomme
att den värderas dels utifrån att den motsvarar den beställda funktionaliteten 
och dels utifrån kostnaden. I denna värdering har förvaltningsledaren för-
valtningsplan och budget som hjälpmedel, men framför allt den nyttovärde-
ring som gjordes i aktiviteten prioritering kan nu värderas mot den kostnad 
som offerten ger en bild av. Förvaltningsledaren bör, i denna värdering, även 
ta hänsyn till kostnader som uppkommer i den egna organisationen vid ett 
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terkoppling 
 kommer att beställas meddelar förvaltningsledaren förslags-

ramtagning av beställning som skickas till leverantör 
 underlag till den 

ramtagning av införandeplan 
r ärendet om ärendets omfattning kräver 

 

införande. Detta kan vara kostnader för till exempel uppdatering av doku-
mentation och eventuell utbildning. Vid behov eller enligt gällande atteste-
ringsregler sker en diskussion med systemägaren. Efter genomförd värdering 
tas ett beslut om en beställning ska göras eller inte.  
 
Å
Om ärendet inte
ställaren om orsak till varför detta beslut tagits. ÄHS:et uppdateras med in-
formation om orsaken. Med detta avslutas ärendet. 
 
F
Offerten och den värdering som gjorts av den ligger som
beställning som förvaltningsledaren tar fram. Beställningen skickas till leve-
rantören. Den sparas på gemensamt utrymme på filtjänsten. ÄHS:et uppdate-
ras med datum för beställningen och spårbarhet säkerställs mellan ärendet 
och dokumentet. 
 
F
En införandeplan bör tas fram fö
detta. Införandeplanen är en tids- och aktivitetsplan som bör omfatta testning, 
utbildning, framtagning av dokumentation, datum för införande. När arbetet 
med införandeplanen börjar kan variera. Om ärendets omfattning kräver det 
kan i vissa fall införandeplanen behöva påbörjas redan i aktiviteten offertför-
frågan tas fram. Detta är ett avgörande som förvaltningsledaren ansvarar för.
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s. 

7.4 Ändringshanteringsprocessen – del 4 
 

 
 
Figur 7.4  Del 4 av Ändringshanteringsprocessen 
 
 
Acceptanstest 
När leverantören är klar med utvecklingen av beställningen och utfört sina 
tester lämnar leverantören någon form av klarrapport. Det är nu dags för 
förvaltningsledaren att ansvara för att acceptanstest utförs. Acceptanstest bör 
ske utifrån ett för förvaltningsobjektet framarbetat testprotokoll. Testproto-
kollet bör omfatta testning av för verksamheten kritisk befintlig funktionali-
tet, med utgångspunkt att ändringar ofta orsakar fel, samt testning av den 
nya funktionaliteten. Den befintliga funktionalitet som skall ingå i testproto-
kollet kan variera över tid. Det är förvaltningsledarens ansvar, att stämma av 
mot verksamheten, att rätt befintlig funktionalitet ingår. Förvaltningsledaren 
kan gärna sätta samman en testgrupp för förvaltningsobjektet som vid behov 
kan användas vid testning. Om behov finns genomförs en provdrift på utvald 
enhet som därefter utvärderas innan det slutgiltiga införandet sker. Testning-
en ska godkännas av förvaltningsledaren, eller annan ansvarig för testningen, 
genom att han/hon skriver under testprotokollet. Testprotokollet sparas på 
filtjänsten och ÄHS:et uppdateras med datum om att test är utfört och god-
känt samt med namn på vem som ansvarat för dem. Spårbarhet mellan 
testprotokollet och ärendet garantera
 
Backning av ärendet till leverantör 
Om utfallet av någon del av testningen inte motsvarar kraven i testprotokol-
let backar den testansvarige tillbaka till leverantören. Leverantören åter-
kommer med ny klarrapport och aktiviteten acceptanstest utförs på nytt.  
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Framtagning av införandebeslut 
När all testning av ärendet är slutförd och allt fungerar enligt kraven i test-
protokollet är det förvaltningsledaren som skriftligt ska godkänna mot leve-
rantören att beställningen är klar för införande i verksamheten. Dokumentet 
sparas på filtjänsten och ÄHS:et uppdateras samt att spårbarhet garanteras.  
 
Införande 
Införande av ärendet sker enligt införandeplan om sådan finns. Förslagsstäl-
laren informeras om att ärendet är åtgärdat. Vid behov uppdateras handbo-
ken för förvaltningsobjektet och information ges via befintliga kanaler om 
att en förändring har skett. ÄHS:et uppdateras. 
 
Uppföljning 
När fakturan inkommer till förvaltningsledaren bör även en kostnadsupp-
följning ske, dels mot den offert som leverantören lämnat och dels mot för-
valtningsobjektets årliga budget. I denna aktivitet bör även en utvärdering 
ske av genomfört ärende. Blev det som man hade tänkt? Har den värdering 
av nyttan som gjordes uppnåtts? Om denna utvärdering genomförs ökar för-
valtningsledaren sin kunskap och får nyttig erfarenhet som höjer kompeten-
sen inför framtida ärenden. I och med att detta sker är ärendet avslutat.  
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8  Slutord 
Vi anser att ändringshanteringen i systemförvaltningen på Banverket funge-
rar i stort sett bra. De förvaltningsledare som vi intervjuat är av samma åsikt. 
Vi har identifierat några områden där förbättringsbehov finns. Dessa är inom 
prioritering av ett ärende och acceptanstestning vilket vi beskriver i kapitel 
fem. Den process för ärendehantering i ändringshanteringen som vi har ut-
vecklat kommer att hjälpa förvaltningsledare på Banverket att gå mot ett mer 
gemensamt arbetssätt. Detta kommer att leda till högre kvalitet och en mins-
kad personbundenhet i systemförvaltningen. I processen beskriver vi hur 
förvaltningsledaren ska interagera med ett ÄHS. En mall för ett ÄHS är ut-
vecklad av oss i ett parallellt projektarbete på Banverket. Mallen är utveck-
lad i Excel. Även denna mall kommer att bidra till ett mer gemensamt ar-
betssätt. Om förvaltningsledarna och deras förvaltningsorganisationer får ett 
mer gemensamt arbetssätt kommer det att underlätta vid ett eventuellt infö-
rande av ett gemensamt IT-stöd för ärendehanteringen i systemförvaltningen. 
 
Inom Banverket Data undersöker de i skrivande stund ärendehanteringssy-
stem som finns på marknaden. Detta ärendehanteringssystem vill de kunna 
använda för att internt ha kontroll på sina projekt och ett projekts ärenden. 
Eftersom Banverket Data finns som en intern leverantör till många av Ban-
verkets förvaltningsorganisationer menar vi att det för båda parter finns 
mycket att vinna om Banverket Data och förvaltningsledarna kan arbeta i 
samma ärendehanteringssystem. 
 
Problemet kring att användare lämnar förändringsbehov direkt till leverantör 
istället för till förvaltningsledaren tror vi kommer att lösa sig genom det ar-
bete som några förvaltningsledare bedriver inom sina förvaltargrupper. 
 
Att använda affärsaktsteorin och den affärsgeneriska modellen var en bra 
hjälp för att kunna identifiera eventuella svagheter i förvaltningsledarens an-
svar som köpare. Att förvaltningsledaren ser sitt ansvar är viktigt för att 
uppnå affärstydlighet i ändringshanteringen.  
 
Vi tror att problemen vi identifierat i handlingarna prioritering och accep-
tanstestningen på Banverket även finns hos andra myndigheter. 
 
Vi tror oss ha identifierat ytterligare ett område som bör ses över och som 
kan vara ett lämpligt examensarbete. Det är om och hur dokumentation av 
förändringar i ett förvaltningsobjekt görs. Detta är något som vi upptäckte 
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ganska sent i vårt uppdrag och på grund av tidsbrist inte hade möjlighet att 
undersöka vidare. Med säkerhet kan vi konstatera att den inte alltid görs. Vi 
har även förstått att det råder en viss osäkerhet kring vem som äger och an-
svarar för den dokumentation som finns för ett förvaltningsobjekt och vilken 
form av dokumentation som ska göras. 
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Bilageförteckning 
1. Intervjuguide 
2. Nulägesbeskrivning med handlingsgrafer av fall 1 
3. Nulägesbeskrivning med handlingsgrafer av fall 2 
4. Ändringshanteringsprocessen 

   
 

 



 
 
 
 
 

Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 
1. Beskriv kort din roll som förvaltningsledare? 

2. Kan du beskriva ditt förvaltningsobjekt/system som du är förvaltningsledare för? Vil-
ka roller finns?   

- Verksamhet 

- Hur många användare finns? 

- Är det ett standardsystem? 

- Om standardsystem – är det anpassat till er verksamhet? (är kanske ointressant 
för oss att veta)  

3. Vilka kategorier av ärenden tycker du finns inom er förvaltning? (rättning, anpassning, 
förändring, sanering, behörighetshantering, informationsstruktur och DB osv) verk-
samhet kontra teknik? 

4. Ge exempel på ett par vanligt förekommande ändringsärenden i förvaltningsarbetet? 

- Vem/vilka kan initiera en ändring? 

- Vilka är de vanligaste ändringsgrunderna? (Fel, brister, upphört, förändringar 
datamiljö, relaterade system, verksamheten) 

- Vem/vilka är mottagare för en initiering? 

- Vilka uppgifter behöver en initiering innehålla? (syfte, önskad effekt, tvingan-
de tidpunkt) 

- Vad händer om initieringen saknar tillräckligt med uppgifter? 

- Hur registreras en initiering? 

- Hur vet man och hur följer man status på ändringsärendet? 

i. Vilka vill veta status? 

- Vad ligger till grund för beslut/beredning? 

i. Vem, ledtid, hur prioriteras? 

- Hur ser genomförande fasen/processen ut? (verksamhet kontra teknik) 

- Test? 

   
 

 



 
 
 
 
 

- Beslut om införande? (vem, har man fått det man beställt?) 

Om leveranstestet är OK ges ett godkännande till systemleverantören. 
- Information/utbildning? 

- Produktionssättning? 

- Uppföljning? (kostnad, användare, uppnått önskad effekt) 

- Leveransgodkännande? 

- hur dokumenteras genomförda ändringsärenden? 

- Antal ärenden/år? 

5. Tycker du att ärendehanteringen fungerar bra idag? Om inte hur skulle den kunna bli 
bättre? 

6. Känner du till metodiken Systemförvaltning i Banverket? 

- använder du den? 

- Fördelar/nackdelar med den? 

7. Vad är målet med systemförvaltning? 

8. Ett gemensamt system (IT-stöd) för ärendehantering inom Banverket (hela?) är det 
något som du skulle se som ett bra stöd för verksamheten? Fördelar/nackdelar? 

   
 

 



 
 
 
 
 

Bilaga 2 
 

   
 

 



 
 
 
 
 

   
 

 

 



 
 
 
 
 

   
 

 

 



 
 
 
 
 

Bilaga 3 
 

   
 

 



 
 
 
 
 

   
 

 

 



 
 
 
 
 

   
 

 

 



 
 
 
 
 

   
 

 

 



 
 
 
 
 

Bilaga 4 
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