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SAMMANFATTNING 

Nyutveckling och förvaltning av ett informationssystem står ständigt inför nya krav och 

förutsättningar. Utvecklingen skall ske på kortare tid och med ökad produktivitet. Ur 

förvaltningssynpunkt skall IT-systemen snabbt kunna anpassas till förändringar i verksamhet 

och teknik, samtidigt som dessa IT-system även skall ha en hög kvalitet och säkerhet. Allt 

detta kräver nya sätt att arbeta och att organisera IT-verksamheten på. Ett av dessa nya 

arbetssätt gäller hantering av mjukvarukomponenter. Den grundläggande idén med detta 

arbetssätt är att utveckling och förvaltning av IT-system inte skall basera sig på nyutveckling 

av mjukvara, utan på återanvändning av befintliga mjukvarukomponenter. 

  

Forskningsprocessen har haft en kvalitativ ansats med induktiva och deduktiva inslag. 

Datainsamlingen har skett via källstudier och intervjuer. Hanteringen av 

mjukvarukomponenter har studerats på två interna IT-avdelningar hos två myndigheter. Syftet 

har varit att kartlägga vad komponenthantering innebär och på vilket sätt arbetet på IT-

avdelningarna har förändrats. Komponenthanteringen beskrivs ur ett praktikperspektiv, vilket 

innebär att IT-verksamhetens förutsättningar, handlingar, resultat och klienter analyseras. 

  

Avhandlingens resultat utgörs av en praktikteori för komponenthantering. Praktiken 

”Komponenthantering” består av fyra subpraktiker: komponentanskaffning, komponent-

förvaltning, komponentbaserad systemutveckling och komponentbaserad systemförvaltning. 

Produkten av denna praktik är användbara IT-system. I avhandlingen diskuteras olika sätt att 

organisera denna praktik, samt vilka grundläggande förutsättningar som behövs för att bedriva 

denna praktik. Syftet med den praktikteori som presenteras är att den skall visa på hur intern 

IT-verksamhet kan bedrivas för att kunna möta de nya krav på effektivitet, förändringsbarhet, 

kvalitet och säkerhet som ställs på verksamheten. 

 

Studien har finansierats av Högskolan Dalarna, KK-stiftelsen och Vägverket.  
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Informationssystemutveckling är ett forskarstudieämne vid filosofiska 
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vetenskapliga ämne som studerar människors arbete med att utveckla och 

förändra datorbaserade informationssystem i verksamheter. Detta omfattar 

teorier, strategier, modeller, metoder, arbetsformer och datorverktyg avseende 

systemutveckling. Olika utvecklings/förändringssituationer kan studeras som 

planering/styrning, analys/utredning/specificering, design/utformning, 
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1 INLEDNING   

Syftet med det inledande kapitlet är att ge en bakgrund till avhandlingens 

forskningsfrågor. I avsnitt 1.1  beskrivs de krav som ställs på system-

utveckling och systemförvaltning. Dessa krav påverkas av de snabba för-

ändringarna som sker idag i omvärlden där organisationer verkar. Ett 

sätt att bemöta dessa krav är komponentbaserad systemutveckling. I 

avsnitt 1.2 beskrivs problem som finns med komponentbaserad system-

utveckling. I avsnitt 1.3 och 1.4 beskrivs forskningsintresset, avhandling-

ens syfte och forskningsfrågor. Kunskapsbidrag, målgrupp och av-

gränsningar presenteras i avsnitt 1.5 och 1.6. Kapitlet avslutas med en 

beskrivning av hur avhandlingen är disponerad i avsnitt 1.7.  

1.1 Från traditionell systemutveckling till 
komponentbaserad systemutveckling 

Utveckling och förvaltning av ett informationssystem står ständigt inför nya 

krav, förutsättningar och trender. Internet har inneburit ökade krav på 

distribuerade (och dynamiska) system samt krav på bättre kvalitet och säkerhet 

(Berild, 1998; Herzum och Sims, 2000). Det finns också en nygammal strävan 

(Asker med flera, 1996) att reducera kostnader och ledtider för utveckling av 

informationssystem. Problem med systemutvecklingsarbetet i form av höga 

kostnader, dålig kvalitet och dålig effektivitet är nämligen inte något nytt.  

Detta betyder att det finns starka motiv för att förändra det traditionella sättet 

att bedriva systemutveckling.  

Enligt Herzum och Sims (2000, s 12) är traditionell systemutveckling: 

”software development using a set of mature and stable 

technologies that have been around form more than 10 years 

and sometimes more than 20 years, which often include 

mainframe-based technologies, structured analysis and 

development techniques, and languages such as Cobol and 

RPG. Systems built using this approach are often deployed on 

mainframes and minis and feature mainframe-based or other 

nonrelational database systems.”  
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Något som också är kännetecknande för system som utvecklats med 

traditionella systemutvecklingsmetoder är att funktionalitet, logik och data är 

hårt kopplade till varandra. Systemen som är utvecklade med hjälp av dessa 

traditionella systemutvecklingsmetoder brukar kallas för monolitiska system.  

Monolitiska system är ofta svåra att underhålla, förändra och modifiera. Dessa 

system låser in information som även andra system behöver, vilket medför 

problem i form av höga kostnader för informationshantering. Det innebär att det 

blir svårt att återanvända gemensam information (Magoulas och Pessi, 1998). 

Ett exempel kan vara ett produktionsstyrningssystem. Systemet behöver 

information som input, från till exempel marknadssystemet, och systemet kan 

som output lämna information till ekonomisystemet. Monolitiska system har 

gjort att man har fått problem med att hantera den så kallade 

informationssystemarkitekturen (Axelsson och Goldkuhl, 1998), det vill säga 

ett företags samlade informationssystem och samverkan mellan dessa system.  

Det har under årens lopp funnits olika tekniker för att lösa dessa problem. 

Databasteknik (Codd, 1970; Date, 2004; Sundgren, 1992) är ett exempel på en 

sådan teknik, där man tänker sig att flera applikationer skall dela på en eller ett 

fåtal gemensamma databaser. I samband med databastekniken försöker man 

lösa de problem som de monolitiska systemen har gett upphov till genom att 

skilja på systemens funktionalitet och den information som behandlas av dessa 

system. Tanken är att skapa dataoberoende, det vill säga att så mycket som 

möjligt av informationen lyfts ut från systemen och istället lagras i en 

gemensam databas. Informationen skall betraktas som en gemensam resurs som 

skall kunna återanvändas på ett effektivt sätt både av systemutvecklare och 

förvaltare i samband med utveckling och förvaltning av informationssystem, 

samt användarna av dessa system.  

Ett annat exempel på hur man har försökt att lösa de problem som den 

traditionella systemutvecklingen har skapat är objektorienterad teknik (Eriksson 

och Penker, 1996; Herzum och Sims, 2000). Objektorientering ändrar den 

tidigare uppdelning i data och funktioner, som man försökte genomföra i 

samband med införandet av databasteknik. Enligt objektorienteringen utgör 

data och funktioner ett objekt och det finns relationer och samverkan mellan 

olika objekt (se kapitel 3 för vidare diskussion). Enligt Herzum och Sims (2000, 

s 12)  

”The object-oriented approach uses classes and objects as the 

main constructs from analysis to implementation. It normally 

involves using an object-oriented language such as C++ or 

Java that provides (build-time) encapsulation, inheritance and 

polymorphism, and the ability for objects to invoke each other 

within the same address space.” 

Vid jämförelse av den objektorienterade tekniken med databastekniken så är 

den objektorienterade tekniken mer fokuserad på återanvändning av 

funktionalitet, än återanvändning av data. Objektorienterad teknik bygger bland 

annat på en idé om inkapsling av både data och funktionalitet. Tanken är att 

kunna skapa avgränsade objekt, vilka tillhandahåller generell funktionalitet 

med tillhörande data som skall kunna återanvändas i en rad 
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informationssystem. Tanken var bland annat att man skulle kunna återanvända 

klasser i nya projekt utan modifikation (Sommerville, 2001).  

I början av 1990-talet började man dock inse att även system uppbyggda utifrån 

ett objektorienterat synsätt inte infriade förväntningarna. Redan 1994 skrev 

Udell att objektorienteringen delvis hade misslyckats. Systemutvecklarna hade 

ständiga problem med att hitta de objekt som motsvarade de behov som de 

hade, och om de hittade dessa objekt kunde de bara användas i 

informationssystem som var skrivna i samma programmeringsspråk (Kiely, 

1998).  Kostnaderna för utveckling och förvaltning av system var fortfarande 

höga. System uppbyggda med hjälp av den objektorienterade tekniken hade 

även en arkitektur som var svår att anpassa till nya krav på systemet (Schneider 

och Han, 2004). Förändringar i moderna organisationer, som i sin tur påverkade 

kraven på ett system, blev en faktor som tydligt påverkade systemutveckling:  

”With the growing rate of change of modern organizations and 

the increasing level of interconnectedness of their business 

processes (e.g., in e-commerce and virtual organizations), the 

deficiencies of traditional systems readily emerge.” (DeCesare 

med flera, 2006, s 4).  

Komponentbaserad systemutveckling (ibland kommer förkortningen KBSU att 

användas) kom som en reaktion på kritiken mot objektorienterad 

programmering. Komponenttänkande är dock ingen ny företeelse. På 80-talet 

var t.ex. bilindustrin tvingad att tillämpa ett radikalt nytänkande vid produktion 

av bilar. En av strategierna var att minska andelen nykonstruktioner och utöka 

andelen monteringar av standardiserade komponenter. Idag är det många 

branscher, däribland mjukvaruindustrin, som försöker tillämpa bilindustrins 

angreppssätt för att möta nya utmaningar. Komponenttänkande är inte heller 

någon nyhet inom mjukvaruindstrin. Begreppet ’mass-produced software 

components’ lanserades av McIlroy redan 1968 (McIlroy, 1968). Enligt 

McIlroy är det återanvändning och interoperabilitet som skulle vara fördelarna 

med en komponentbaserad systemutveckling (ibidem).  Det är också 

utvecklingen av olika standardiserade komponentmodeller som under de 

senaste tio åren blåst nytt liv i komponentbaserad systemutveckling. Några 

exempel på dessa komponentmodeller är: 

• JavaBeans (Sun, 1997), Enterprise JavaBeans, EJB (Monson-Haefel, 

2001) och Java 2 Enterprise Edition, J2EE (http://java.sun.com/javaee) - 

är utvecklade av Sun Microsystem.  

• Common Object Request Broker Architecture, CORBA (OMG, 1996) - 

är standard utvecklad av ‘The Object Management Group’ (OMG ).  

• Component Object Model, COM (Rogerson, 1997); Distribuerad COM, 

DCOM och .NET (Microsoft, 2001) – är standarder utvecklade av 

Microsoft.  

Dessa modeller (se även kapitel 4) har öppnat nya möjligheter för 

återanvändning och distribution av komponenter över Internet (Aoyama, 1998; 

Sommerville, 2004).  
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Komponentbaserad systemutveckling är idag av centralt intresse inom IT-

området:  

”Component-based software construction has become a central 

focus of software engineering research and computing practice. 

There is near-universal recognition in the field that 

development of high-quality systems on time is possible only 

through assembly of well-conceived and prefabricated software 

components.” (Leavens och Sitarman, 2000, s vii).  

Återanvändning av befintliga mjukvarukomponenter (vidare komponent) är 

centralt i samband med KBSU (om återanvändning och om begreppet 

komponent se kapitel 4). De fördelar som man pekar på i samband med 

återanvändning av komponenter är till exempel: högre kvalitet, högre 

effektivitet, lägre kostnader, kortare leveranstider, större flexibilitet och 

anpassningsbarhet (Asker med flera, 1996; Sametinger, 1997; Christiansson, 

2000; DeCesare med flera, 2006; Heineman och Councill, 2001; Szyperski, 

1997; Wiktorin, 2003).  

Komponentbaserad systemutveckling innebär en förändring (Clements, 2001) 

från att programmera en mjukvara (’from programming software’) till att 

kombinera ett system (’to composing software systems’). Herzum och Sims 

(2000, s 11) anger följande definition av komponentbaserad systemutveckling:  

”Component-based development is software development 

approach where all aspects and phases of the development 

lifecycle, including requirements analysis, architecture, design, 

construction, testing, deployment, the supporting technical 

infrastructure, and also the project management, are based on 

components.” 

KBSU resulterar i komponentbaserade system (KBS) och KBS ska helst byggas 

upp med hjälp av befintliga komponenter. Enligt Herzum och Sims (2000) 

behöver dock inte alla komponenter nödvändigtvis existera. Komponenterna 

kan utvecklas som en del av ett större systemutvecklingsprojekt (ibidem).  

KBSU innebär inte heller att man har förkastat tidigare angreppssätt och 

erfarenheter: 

”CBD encompasses not only the new component technology but 

also a set of traditional approaches and techniques, including 

object-oriented development, database modelling, and years of 

experience in the development of large-scale distributed 

systems, and places all these at the service of the developer.” 

(Herzum och Sims, 2000, s 33).  

Objektorientering och dess principer, till exempel inkapsling, polymorfism och 

kommunikation genom meddelanden via ett kommunikationsgränssnitt, ligger 

till grund för att kunna återanvända komponenter:  
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”Component-oriented programming requires support of: 

polymorphism (substitutability); modular encapsulation 

(higher-level information hiding); late bindning and loading 

(independent deployability); safety (type and module safety).” 

Szyperski (2002, s 457).  

1.2 Problem med komponentbaserad systemutveckling 
Under årens lopp har det rapporterats om framgångar i samband med 

återanvändning av komponenter (se till exempel Griss, 1993; Sametinger, 1997; 

Jacobson med flera, 1997). Trots detta kan man inte säga att McIllroy’s vision 

om massproducerade komponenter har infriats. 

Det har identifierats en rad problemområden kring komponentbaserad 

systemutveckling och några av dessa är: avsaknad av allmänt accepterade 

begreppsdefinitioner, återanvändning och förvaltning av komponenter. Dessa 

beskrivs nedan.  

1.2.1 Avsaknad av allmänt accepterade begreppsdefinitioner  

Komponentbaserad systemutveckling är ett område som karaktäriseras av en 

avsaknad av allmänt accepterade begreppsdefinitioner (Bachmann med flera, 

2000; Jakobsson, 2004; Lau och Wang, 2005).  

”CBSE currently lacks a universally accepted terminology…We 

believe that for future research it would be crucial to clarify 

and unify the CBSE terminology…” (Lau och Wang, 2005, s 

88).  

Det gäller även begreppet komponent, som är ett centralt begrepp. I litteraturen 

finns det en mängd olika definitioner av begreppet (se kapitel 4). Ett problem i 

samband med komponentbegreppet är att detta begrepp sammanblandas med 

objektbegreppet (vilket används i samband med objektorienterad 

systemutveckling). Denna sammanblandning är enligt Bachmann med flera 

(2000, s 1) problematisk. Författarna menar att förutsägelser om tillväxten av 

komponentbaserat tillvägagångssätt kanske inte kommer att uppfyllas på grund 

av olika uppfattningar kring begreppet komponent:  

”Unfortunately, these predictions are tainted by a lack of 

agreement among analysts about what software components 

are, and how they are used to design, develop and field new 

systems. This lack of agreement among analysts extends also to 

researchers, technology producers, and consumers.”  

Ett annat begrepp som saknar en precisering i samband med komponentbaserad 

systemutveckling är begreppet återanvändning. Även här finns det många olika 

definitioner (se kapitel 4). En viktig framgångsfaktor för en systematisk 

återanvändning är att precisera och definiera begreppet återanvändning 

(Christiansson, 2000). 



 

 6 

1.2.2 Återanvändning  

Återanvändning är inte bara ett begreppsmässigt problem (se även kapitel 4). 

Det har identifierats ett antal olika problem i samband med återanvändning. 

Nedan presenteras de problem som har identifierats av Christiansson (2000, s 

122-123):  

• Organisatoriska problem - Återanvändning handlar inte om tekniken, 

utan om att ha en organisation som möjliggör och understödjer 

återanvändning. Det krävs dessutom en initial satsning av resurser för 

att skapa utrymme och organisation för återanvända komponenter.  

• Komponenternas ökade komplexitet - Komponenter tenderar att bli 

komplexa genom att de ska vara generella till sin karaktär. Ökad 

komplexitet leder till en ännu högre resursåtgång genom att 

komponenterna blir svåra att använda och hantera.  

• Oönskad funktionalitet - Med detta menas funktionalitet som inte 

används. Komponenten skall vara generell och passa in i ett antal 

system och kan därför innehålla funktionalitet som inte alltid behövs.  

• Återanvändning innebär kunskapsinkapsling - Kunskapsinkapsling kan 

betyda att komponentanvändarna inte behöver vara lika kvalificerad 

som komponentutvecklarna. Detta kan leda till arbetsuppgifter som är 

mindre kvalificerade samt mindre stimulerande för de som använder 

komponenterna. 

De problemområden som har identifierats ovan belyser också organisatoriska, 

kunskapsmässiga och administrativa aspekter av ett komponentbaserat 

arbetssätt. Dessa problemområden kan ge några förklaringar till varför 

komponentbaserad systemutveckling som angreppssätt inte har slagit igenom. 

1.2.3 Komponentförvaltning  

Förvaltning av komponenter är ett annat problemområde. Några problem som 

dyker upp i samband med komponentförvaltningen är: 

• Svårigheter med att förändra en komponent - enligt Asker med flera 

(1996) bör man vara särskilt sparsam med att ändra i och/eller tillföra en 

ny funktionalitet till en komponent, eftersom detta slår igenom på alla 

de komponentbaserade system som använder komponenten. 

• Svårigheter med att anpassa en komponent till förändringar i 

organisationen - organisationer som köper in komponenter kan inte 

påverka komponentleverantörernas utgåveplanering (Josefsson och 

Oskarsson, 1999).    

• Avsaknad av komponentdokumentation – enligt Jakobsson (2004) är det 

svårt att förvalta en komponent utan dokumentationen.   

• Avsaknad av tillgång till komponentens källkod – enligt Sommerville 

(2001) är detta ett problem. Komponentbaserade system och 

komponenter (som har återanvänts i det systemet) kan med tiden vara 

inkompatibla och detta kan öka förvaltningskostnaderna.  
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• Förvaltning av ett komponentlager - för att kunna arbeta med 

komponenter behövs ett komponentlager. Enligt Sommerville (2001) 

kan förvaltning av ett komponentlager vara kostsamt eftersom 

nuvarande metoder och verktyg för hantering av komponentlager är 

omogna.     

1.3 Syfte och forskningsfrågor  
Mycket av den forskning som har bedrivits har varit fokuserad på 

komponenternas tekniska aspekter (se till exempel om komponentmodeller i 

avsnitt 1.1) eller enbart på komponentbaserad systemutveckling. Ett stort antal 

böcker om komponentbaserad systemutveckling har skrivits och några exempel 

är: D’Souza och Wills, 1998; Heineman och Councill, 2001; Szyperski, 2002; 

Assmann, 2003.  

Problemet är dock att man inte har försökt att förstå komponenthanteringen ur 

ett helhetsperspektiv. Man har inte studerat komponenthanteringen som en 

sammanhållen IT-praktik. I avhandlingen används begreppet IT-praktik istället 

för IT-verksamhet.  

Avhandlingens syfte är att få en ökad kunskap om hantering av mjukvaru-

komponenter som praktik. Det innebär att olika aspekter av hantering av 

komponenter studeras och att IT-praktiken studeras som helhet. En praktik 

inrymmer producenter som utför handlingar. Syfte med dessa handlingar är att 

åstadkomma nyttiga resultat (produkter) för praktikens klienter. Det finns också 

vissa grundläggande förutsättningar för att kunna bedriva denna praktik i form 

av uppdrag, underlag, kunskap, instrument, normer och kapital (en utförlig 

beskrivning av praktikbegreppet finns i avsnitt 2.5). 

Avhandlingens syfte uppnås genom att svara på frågan:  

”Vad innebär hantering av mjukvarukomponenter som praktik?” 

Frågan söker att besvara olika frågor som har att göra med de problemområden 

som beskrivits ovan:  

1. Vad innebär komponentbaserad systemutveckling? 

2. Vad innebär återanvändning av komponenter? 

3. Vad innebär komponentförvaltning? 

4. Vad innebär komponentbegreppet? 

Framförallt gäller det att kunna undersöka dessa frågor ur ett helhetsperspektiv 

vilket innebär att komponenthanteringen studeras med utgångspunkt från en rad 

frågor som kan resas med utgångspunkt från praktikbegreppet. Detta gäller till 

exempel följande delfrågor:  
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• Vilka handlingar utförs i praktiken? 

• Vem/vilka är producenterna? 

• Vilka resultat/produkter produceras?  

• Vem/vilka är praktikens klienter? 

• Vilka förutsättningar behövs för att kunna bedriva komponenthantering? 

1.4 Avhandlingens kunskapsbidrag och målgrupp 
Avhandlingens bidrag är en praktikteori, det vill säga en teori som beskriver 

komponenthantering som en sammanhållen praktik (verksamhet). Praktikteorin 

om hantering av mjukvarukomponenter (begreppet ’komponenthantering’ 

används också som synonym till ’hantering av komponenter’; begreppet 

’komponent’ används också som synonym till begreppet 

’mjukvarukomponent’), beskriver komponenthanteringen på följande sätt: 

• Komponenthantering beskrivs som bestående av fyra samverkande 

subpraktiker: komponentanskaffning, KA; komponentförvaltning, KF; 

komponentbaserad systemutveckling, KBSU och komponentbaserad 

systemförvaltning, KBSF (se kapitel 8).  

• Komponenthanteringens transaktionsprocess beskrivs. Detta innebär en 

beskrivning av hur olika typer av underlag (till exempel komponenter) 

transformeras till resultat (till exempel komponentbaserade system) 

genom att producenter utför handlingar (till exempel komponentbaserad 

systemutveckling). Transaktionsprocessen beskriver också vilka 

uppdrag (till exempel projektdirektiv) som koordinerar 

transaktionsprocessen. (se kapitel 8).  

• Komponenthanteringens infrastrukturella förutsättningar beskrivs. De 

infrastrukturella förutsättningarna utgör en bas för hela praktiken. Dessa 

förutsättningar utgör också styrande och stödjande funktioner till de 

handlingar som utförs i transaktionsprocessen (se kapitel 8).  

Den praktikteori för komponenthantering som presenteras gäller IT-praktiker 

som bedrivs inom ramen för en annan praktik där de komponentbaserade 

systemen skall användas. Det betyder att den presenterade praktikteorin avser 

den IT-praktik som vanligtvis rent organisatorisk avgränsas inom ramen för en 

intern IT-avdelning.  Praktikteorin kan därmed användas för att beskriva, förstå 

och förklara hur komponenthantering kan bedrivas internt i en organisation. 

Detta kan till exempel vara användbart om man vill utvärdera och/eller förändra 

den interna IT-praktiken.   

En viktig målgrupp för de kunskapsbidrag som presenteras är praktiker som på 

ett eller annat sätt arbetar med komponenter. Därför är företag och 

organisationer som arbetar med eller har tänkt införa ett komponentbaserat 

arbetssätt en viktig målgrupp. Organisationer som har deltagit i fallstudierna 

kan ha särskilt intresse av avhandlingen. En annan målgrupp är forskare, lärare 

och studerande inom informatik och andra ämnen med intresse av hantering av 

mjukvarukomponenter.  
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1.5 Avgränsning 
Komponenter i en organisation kan anskaffas på två olika sätt. Komponenter 

kan köpas på marknaden antigen som ’Commercial-Off-The-Shelf’, COTS 

och/eller som ’Open Source Software’, OSS eller utvecklas i egen regi (Li med 

flera, 2004). I avhandlingen ligger fokus på komponenter som är 

egenutvecklade. Hantering av komponenter som är anskaffade på annat sätt har 

inte studerats. Li med flera (ibidem) menar att det saknas just forskning kring 

denna typ av komponenthantering: 

”Most current research on component-based software 

engineering focuses on COTS-based development. Because 

COTS users cannot access the source code and must rely on 

vendors to give technical support, COTS-based development is 

assumed to be more challenging. Therefore, there is little 

research on the challenges based on in-house built 

components.”  

Komponenthantering täcker in både datalogiska och infologiska frågor. 

Langefors (1995) kallar det område som behandlar verksamhets- och 

användarfrågor för infologi medan datalogi handlar om de tekniska aspekterna. 

Det innebär att datalogi är ett område som behandlar ’teknikfrågor (Andersen, 

1994; Christiansson, 2000; Goldkuhl och Röstlinger, 1998; Sundgren, 1992). I 

Sverige finns två ämnesområden: datalogi (datavetenskap) och informatik 

(tidigare kallades området för Administrativ databehandling, ADB), där 

respektive ämnesområde är fokuserat på de datalogiska respektive infologiska 

frågorna. Denna avhandling är skriven inom forskningsämnet 

informationssystemutveckling (informatik) vilket gör att frågor som berör 

själva tekniken bakom komponenter ligger i bakgrunden. Mitt 

forskningsområde är fokuserat på hur människor arbetar vid utveckling och 

förvaltning av komponentbaserade informationssystem (KBS). 

En annan avgränsning är att avhandlingen inte på ett explicit sätt beskriver hur 

ett komponentbaserat system designas och implementeras. Detta beskrivs 

utförligt i ett antal böcker som är skrivna utifrån ett datalogiskt perspektiv (till 

exempel: Booch med flera, 1999; Cheesman och Daniels, 2001; Herzum och 

Sims, 2000; Sommerville, 2001; Wallnau med flera, 2002).  

I avhandlingen presenteras inte heller några effektmätningar som visar om det 

komponentbaserade arbetssättet har påskyndat utvecklings- och förvaltnings-

arbetet. Detta utgör dock ett intressant område för vidare forskning (se avsnitt 

9.10).  
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1.6 Disposition 
Avhandlingen består av fyra huvuddelar och nio kapitel. Detta visas i figur 1 

och beskrivs nedan. 

Del I Avhandlingens utgångspunkter består av detta inledningskapitel och 

kapitel 2. Kapitel 2 beskriver den valda forskningsansatsen och 

forskningsmetoden som ligger till grund för detta arbete. I kapitel två beskrivs 

också den praktikgeneriska modellen som ligger till grund för utveckling av 

praktikteorin för hantering av mjukvarukomponenter. Den praktikgeneriska 

modellen utgör också det främsta teoretiska analysinstrumentet i avhandlingen. 

Del II Teoretisk grundning består av kapitel 3 och 4. Dessa kapitel innehåller en 

litteraturgenomgång som beskriver viktiga begrepp. I kapitel 3 presenteras 

traditionell syn på systemutveckling. I samma kapitel beskrivs också 

systemförvaltning och objektorientering som har varit 90-talets dominerande 

synsätt att bedriva systemutveckling. Kapitel 4 handlar om hantering av 

mjukvarukomponenter i teorin.   

Del III Empirisk grundning består av tre kapitel. I kapitel 5 beskrivs resultat 

från den första fallstudien som har genomförts på Vägverket. I kapitel 6 

beskrivs resultat från den andra fallstudien, vilken har genomförts på 

Försäkringskassan. I kapitel 7 jämförs resultat från dessa studier.   

Del IV Resultat och slutsatser består av kapitel 8 och 9. I kapitel 8 presenteras 

praktikteorin för hantering av mjukvarukomponenter. Denna teori analyseras 

och diskuteras utifrån fallstudierna och med utgångspunkt från den 

praktigeneriska modellen. I kapitlet presenteras en modell för 

komponenthantering. Kapitel 9 innehåller sammanfattning, reflektion, 

diskussion och slutsatser kring avhandlingens kunskapsbidrag, forskningsansats 

samt förslag till fortsatt forskning.  
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I. AVHANDLINGENS UTGÅNSPUNKTER

II. TEORETISK 
GRUNDNING

Kapitel 1 
Inledning

Kapitel 2 
Forskningsansats och 

forskningsmetod

Kapitel 3 
Systemutveckling och 

systemförvaltning

Kapitel 4
Hantering av 

mjukvarukomponenter 
i teorin

III. EMPIRISK 
GRUNDNING 

Kapitel 5 
Hantering av 

mjukvarukomponenter på 
Vägverket

Kapitel 6 
Hantering av 

mjukvarukomponenter på 
Försäkringskassan

Kapitel 7 
Hantering av 

mjukvarukomponenter på 
Vägverket och på 

Försäkringskassan – en 
jämförelse 

IV. RESULTAT OCH SLUTSATSER

Kapitel 8 
En praktikteori för 

hantering av 
mjukvarukomponenter

Kapitel 9
Avslutande reflektioner 
och framtida forskning

 

Figur 1: Avhandlingens disposition 
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2 FORSKNINGSANSATS OCH 
FORSKNINGSMETOD  

Syftet med detta kapitel är att beskriva avhandlingens forskningsansats 

och forskningsmetod. Inledningsvis diskuteras praktikteorins betydelse för 

denna avhandling. I avsnitt 2.2 presenteras kunskapsbidrag och kunskaps-

karaktärisering.  En diskussion kring den interpretativa och pragmatiska 

forskningsansatsen förs i avsnitt 2.3. Därefter, i avsnitt 2.4, förs en 

diskussion om vilken roll ett fallstudiebaserat arbetssätt har i ett 

vetenskapligt sammanhang. Den praktikgeneriska modellen presenteras i 

avsnitt 2.5. Avsnitt 2.6 innehåller en redogörelse av hela 

forskningsprocessen, vilken slutligen sammanfattas som en abduktiv 

forskningsprocess i det sista avsnittet 2.7.  

2.1 Praktikteoretisk referensram  
Avhandlingens kunskapsbidrag (se avsnitt 1.4) är en praktikteori för hantering 

av mjukvarukomponenter.  En praktikteori beskriver vad verksamheter är för 

slags företeelser (Goldkuhl och Röstlinger, 2005). Författarna definierar en 

verksamhet/praktik på följande sätt: 

”En verksamhet/praktik innebär att några aktörer gör något för 

några aktörer och ibland något gentemot några aktörer; och 

där detta görande (handlande): initieras genom uppdrag från 

några aktörer samt utförs vid någon tid, på någon plats och på 

något sätt samt baseras på materiella, immateriella och 

finansiella förutsättningar och en verksamhetsförmåga som är 

etablerad och som successivt kan förändras.” (Goldkuhl och 

Röstlinger, 2005, s 5).  

En praktik (i avhandlingen används begreppet praktik istället för verksamhet) 

inrymmer aktörer och handlingar och dessa handlingar måste utföras 

återkommande för att det skall vara meningsfullt att prata om en praktik. En 

praktik syftar till att åstadkomma en produkt för någon, vilket innebär att en 

praktik har ett syfte.  
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I avhandlingen används den praktikgeneriska modellen (PGM-modellen) som 

grund till utveckling av en mer specialiserad teori.   

”Med teori menar vi en konceptualisering och beskrivning av en 

del av verkligheten genom ett antal olika kategorier och 

relationer mellan dem. Praktikgeneriska modellen är en 

grundläggande teori, dvs en teori av ’hög generiskhet.” 

(ibidem, s 67).   

PGM-modellen beskriver ett antal generella kategorier (mera om PGM-

modellen, se avsnitt 2.5). Denna modell kan användas för att utveckla mer 

specialiserade teorier om olika typer av praktiker men även för 

förändringsarbete och utvecklingsprocesser av olika slag (ibidem, s 68). Sådana 

specialiserade teorier ger en helhetsförståelse för de praktiker som man vill 

förstå och utveckla. I denna avhandling har en praktikteori för hantering av 

mjukvarukomponenter utvecklats med hjälp av PGM-modellen (se figur 2 

nedan).  

Vägverket 
(fallstudie 1) 

Försäkrings-
kassan  

(fallstudie 2) 

Teori 
1. PGM-modellen
2. Teori – kap. 3
3. Teori – kap. 4  

Insamling av empiriska data 

Empirisk 
data 

Teoriutveckling

Ny teori
”Praktikteori för 

hantering av 
mjukvarukomponenter”

Analys av empiriska data 

Förförståelse 

Praktik-
förståelse

 

Figur 2: Avhandlingens teoriutveckling 

Figuren visar processen som har genomförts i samband med utveckling av 

praktikteorin för hantering av mjukvarukomponenter (en detaljerad beskrivning 

av forskningsprocessen se avsnitt 2.6). Det empiriska materialet har samlats 

från två fallstudier: en från Vägverket och en från Försäkringskassan. I det 

teoretiska arbetet har traditionellt systemutveckling, systemförvaltning och 
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komponentbaserad systemutveckling samt identifierade problem i samband 

med dessa studerats. På detta sätt har en förförståelse för komponenter, 

komponenternas anskaffning och förvaltning växt fram. Det empiriska 

materialet har sedan analyserats med hjälp av den praktikgeneriska modellen. 

Detta har i sin tur genererat en ny praktikteori för hantering av 

mjukvarukomponenter.  

Enligt Alvesson och Sköldberg (1994) finns det två typer av grundade teorier: 

substantiella teorier (som kan betraktas som ett första steg mot de formella 

teorier och som representeras av teorier relaterade till ett begränsat empiriskt 

fält) och formella teorier (tillhör en högre abstraktionsnivå; är relaterade till ett 

konceptuellt område och kan vara baserade på tidigare teorier).  

PGM-modellen är en mer formell teori för praktiker medan praktikteorin för 

hantering av mjukvarukomponenter är en substantiell teori. Det empiriska fält 

som praktikteorin för mjukvarukomponenter är inriktat mot är interna IT-

praktiker som utvecklar komponentbaserade system. Den empiriska grunden 

för denna praktikteori är två fallstudier på två myndigheter. Den presenterade 

praktikteorin kan dock vara generell i den mening att den även kan vara giltig 

för IT-praktiker hos andra företag och organisationer som strävar efter att införa 

ett komponentbaserat arbetssätt.  

2.2 Kunskapsbidrag och kunskapskaraktärisering 
Den kunskap som praktikteorin för hantering av mjukvarukomponenter 

representerar kan karaktäriseras som deskriptiv, karaktäriserande, förståelse- 

och förklaringsinriktad. 

Goldkuhl (1998) definierar deskriptiv kunskap som något som beskriver 

egenskaper hos en studerad företeelse. Den kunskap som presenteras i 

avhandlingen är deskriptiv till sin karaktär, dels genom att den innefattar 

beskrivning av fenomenet komponenthantering och dels genom att resultatet 

från fallstudierna beskriver vad komponenthantering innebär på de myndigheter 

som har studerats.  

Förståelseinriktad kunskap innebär kunskap om kategorier och innefattar 

beskrivningar om vad något är. Goldkuhl (ibidem) menar att förståelsekunskap 

innebär att ge ett fenomen innebörd genom att studera ett antal karaktäriserande 

egenskaper för fenomenet. I avhandlingen karaktäriseras begreppet 

komponenthantering med utgångspunkt från den begreppsapparat som används 

i PGM-modellen. Jag har dessutom karaktäriserat komponenthanteringen 

genom att beskriva den som en samverkan mellan fyra subpraktiker (se kapitel 

8).  

Förklaringskunskap innebär att man vill förklara varför något är på ett visst 

sätt, till skillnad mot deskriptiv kunskap, som sätter fokus på att beskriva 

egenskaper hos det studerade (ibidem). Denna typ av kunskap innebär att man 

vill ange orsaker, grunder, skäl eller förutsättningar för något resulterande 

förhållande. När förklaringskunskap används inom samhällsvetenskapen 

används ofta så kallade teleologiska förklaringar där man anger intentioner som 

grunder för handlingar. I avhandlingen förklaras en samverkan som måste till 

mellan olika handlingar för att uppnå komponenthanteringens resultat. 
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Dessutom förklaras i avhandlingen vilka infrastrukturella förutsättningar som 

behövs för att uppnå detta resultat (se kapitel 8).  

Kunskapskaraktäriseringen utgör en viktig förutsättning för valet av 

forskningsansats som styrt forskningsprocessen (ibidem). Den forskningsansats 

som använts för att utveckla kunskapsbidragen, som är deskriptiva, 

karaktäriserande, förståelse- och förklaringsinriktade till sin karaktär, är 

interpretativt och pragmatiskt inriktad (se avsnittet nedan). Forskningsansatsen 

kan även beskrivas som explorativ. En explorativ undersökning innebär att man 

inhämtar en stor mängd information inom det valda problemområdet. På det 

sättet kan man på bästa sättet undersöka det området. Den explorativa ansatsen 

är en förståelseorienterad strategi som inte skall ses som teoriprövade, utan 

snarare som teorigenererande.  

2.3 En interpretativ och pragmatisk forskningsansats  
Med utgångspunkt från forskningsbidraget har en hermeneutisk och kvalitativ 

forskningsansats valts. En sådan forskningsansats kallas av Walsham (1995) för 

en interpretativ ansats. Enligt honom behövs interpretativa studier som bygger 

på utförligt beskrivna fallstudier för att man ska kunna förstå utveckling och 

användning av informationssystem.  

Även Brash (2002) argumenterar för en interpretativ forskningsansats just i 

samband med informationssystemutveckling och inte bara när system används. 

I sina slutsatser rekommenderar Brash (2002, s 146) även följande:   

”While interpretative and qualitative research within the field of 

information system has been gaining ground, it appears to be 

focussed only one part of the equation. The interpretative issues 

in information system that discussed are almost only from the 

users, usage or customers perspective. The developers 

perspective is rarely dealt with. That seems to me to be in 

direct contradiction to the meaning and spirit of the 

interpretive approach since it implies that developers are 

neutral experts who do not need to be considered as a part of 

ISD. Hence, I would argue that further empirical work is 

needed to delve more deeply into how information systems 

development is actually carried out rather than supposed to be 

carried out.”  

Hermeneutik är ett vetenskapsfilosofiskt paradigm som har vuxit fram inom 

samhällsvetenskaplig och kvalitativ forskning. Begreppet hermeneutik kommer 

från grekiskans ’hermeneuo’ vilket betyder att ’tolka’. Hermeneutik kallas 

också för tolkningslära och har sitt ursprung i tolkning av religiösa texter. Idag 

handlar hermeneutiken om tolkning av alla typer av mänskliga uttryck 

(Alvesson och Sköldberg, 1994).   

Hermeneutik handlar om förståelse, tolkning och beskrivning av ett fenomen. 

Föremål för hermeneutisk tolkning är fenomen som är skapade av människor, 

till exempel texter, handlingar och yttranden. Dessa fenomen bör studeras i den 

kontext de förekommer. Att studera komponenthantering handlar i högsta grad 
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om att nå kunskap om människor, deras handlade och resultat. 

Komponenthantering existerar i ett sammanhang där människor använder 

komponenter och andra förutsättningar för att åstadkomma ett resultat, det vill 

säga användbara komponentbaserade system och en komponentbaserad 

systemarkitektur.  Därför är det lämpligt att använda ett hermeneutiskt 

perspektiv i samband med min forskning.  

Ett viktigt begrepp inom hermeneutiken är ’den hermeneutiska cirkeln’. Detta 

begrepp kan förstås på olika sätt (Alvesson och Sköldberg, 1994; Repstad, 

1999). Den hermeneutiska cirkeln handlar om att växla fokus mellan:  

Studieobjektets delar och helhet - I denna avhandling studeras 

komponenthanteringens beståndsdelar, till exempel begreppen komponent och 

återanvändning, men också komponenthanteringen i sin helhet.   

Studieobjektet och forskarens förförståelse - Hermeneutiken handlar om 

tolkning av fakta utifrån forskarens referensram. En forskare studerar aldrig ett 

fenomen förutsättningslöst, som ’tabula rasa’ (Alvesson och Sköldberg, 1994).  

Tvärtom, forskaren bär med sig en säck fylld med olika teorier, begrepp, 

värderingar med mera. Förkunskap i denna avhandling har utvecklats främst 

genom litteraturstudier under forskningsarbetets inledning. Denna förkunskap 

eller förförståelse, har främst bildat en grund för forskarens syn i avhandlingen, 

främst på problemområdet och på formuleringen av forskningsfrågor.   

Ett hermeneutiskt perspektiv är nära kopplat till en kvalitativ forskningsansats 

vilken kännetecknas av följande egenskaper: förståelse, upptäckt av kända 

och/eller okända fenomen, sammanhang, egenskaper eller kategorier under 

studiens genomförande, närhet till studiefältet, reflektion och användning av 

flera olika datainsamlingsmetoder. Vanliga mål som kvalitativ forskning har är 

att utveckla begrepp, hypoteser och teorier (Alvesson och Sköldberg, 1994; 

Repstad, 1999).  

Det sägs ofta att en kvalitativ forskningsansats handlar om att undersöka ett 

fenomen på djupet och inte på bredden. Repstad (1999, s 10) beskriver det här 

på följande sätt:  

”Det innebär att man enbart studerar en eller några få miljöer, 

men att dessa i stället studeras som en helhet med alla sina 

konkreta nyanser – till skillnad från en kvantitativ studie där 

man gärna abstraherar, det vill säga från den konkreta 

verkligheten drar ut några få drag eller egenskaper som ofta 

kallas variabler. I den kvalitativa forskningstraditionen betonar 

man ett tätt och nära förhållande mellan forskaren och den 

miljö eller de personer som studeras.”  

I avhandlingen har två IT-praktiker studerats, en på Vägverket och en på 

Försäkringskassan (om fallstudier se avsnitt 2.4 och om forskningsprocessen se 

avsnitt 2.6). I samband med detta har hantering av komponenter studerats på 

djupet som en helhet.   

Denna avhandling har även en pragmatisk grundsyn. Forskning baserad på 

pragmatism anses som ett möjligt alternativ till angreppssätt (Wicks och 

Freeman, 1998). Goldkuhl (2004) har identifierat sex ingredienser för ett 
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pragmatiskt förhållningssätt i samband med forskning kring 

informationssystem och praktiker. Dessa är: intresse för handlingar; intresse för 

handlingar i sin kontext; erkännande av att handlingar genomsyrar kunskap; 

intresse för praktiska konsekvenser av kunskap samt intresse för vad som 

fungerar och inte fungerar. Handlingar som människor utför i en praktik bör 

vara den primära analysenheten (ibidem). I denna avhandling har jag studerat 

handlingar som utförs vid hantering av mjukvarukomponenter. 

Den pragmatiska forskaren studerar människors handlingar för att kunna förstå 

det som händer, men han nöjer sig inte med en rent tolkande ansats. En 

pragmatiker vill förändra och förbättra en praktik. Han ser vetenskap som en 

aktivitet med målet att skapa användbar kunskap (Dewey, 1931). Användbar 

kunskap skall kunna omsättas i praktiken och denna kunskap skall leda till 

förändring och förbättring. Praktikteori för hantering av mjukvarukomponenter 

som är avhandlingens kunskapsbidrag kan utnyttjas för att utvärdera, förändra 

och förbättra en IT-praktik där komponenthanteringen bedrivs.  

2.4 Fallstudier  
Denna avhandling har en interpretativ ansats och den metodik som ofta 

tillämpas i samband med detta är kvalitativa fallstudier. Enligt Merriam (1994) 

väljer en forskare fallstudiemetoden för att skaffa sig djupare insikter om en 

viss situation samt hur de inblandande personerna tolkar denna.  

”Kvalitativt inriktade fallstudier är en särskilt lämpad metod för 

att hantera kritiska problem av praktisk natur och för att utöka 

kunskapsbasen när det gäller olika utbildningsaspekter.… 

Fallstudier som tillvägagångssätt är ofta den bästa metoden för 

att tackla de problem där man måste ha förståelse innan man 

kan förbättra praktiken.” (ibidem, s 10). 

Enligt Denscombe (2004) finns det sex olika typer av syften med fallstudier:  

• Förutsäga ett utfall - Det innebär att fallstudier används för att svara på 

frågan: Vad kommer att hända i framtiden?  

• Förklara orsakerna till eller konsekvenserna av något - Resultatet från 

fallstudierna används för att svara på frågan: Varför inträffar vissa 

saker?  

• Kritisera eller utvärdera något - Fallstudier används för att svara på 

frågan: Hur bra fungerar något?  

• Beskriva något - Fallstudierna används för att svara på frågan: Hur ser 

det ut?  

• Utveckla bra tillvägagångssätt - Fallstudier bedrivs för att svara på 

frågan: Hur går det att förbättra till exempel en praktik?  

• Frigöra mänskliga resurser - Fallstudierna används för att svara på 

frågan: Hur kan forskningen hjälpa dem som undersöks? 

Under forskningsprocessen har även en förskjutning från enfallstudier till 

flerfallstudier skett (detta beskrivs i avsnitt 2.4.1). Syften med fallstudierna på 
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Vägverket och Försäkringskassan var att beskriva hur hantering av 

komponenter på Vägverkets och Försäkringskassans (se punkterna 2 och 4 

ovan) bedrivs. Det finns också en normativ avsikt med avhandlingsarbetet, men 

detta utgör inget huvudsyfte (se punkt 5 ovan). Teorin för hantering av 

mjukvarukomponenter, som presenteras i avhandlingen, måste prövas 

ytterligare för att kunna bekräfta om modellen utgör en bra grund för att 

bedriva och organisera komponenthantering på en IT-praktik.  

I samband med fallstudien på Vägverket har det också funnits ett inslag av 

aktionsforskning. Forskaren har tillsammans med aktörer på Vägverket försökt 

att till exempel förbättra komponentdokumentationen och hanteringen av 

komponentlagret (se kapitel 5 och avsnitten 5.3.3 och 5.3.4), vilket kan 

relateras till punkt 6 i Denscombes kategorisering. 

2.4.1 En växling från enfallstudier till flerfallstudier  

Forskningsprocessen som har bedrivits i denna avhandling kan karaktäriseras 

som en explorativ forskningsprocess. Denna egenskap (explorativ) har 

inneburit en dynamik i forskningsprocessen. En förändring som denna dynamik 

har medfört är en förskjutning från enfallstudie till flerfallstudier. 

Utgångspunkten i samband med forskningsdesignen var att genomföra en 

enfallstudie på Vägverket (om Vägverket se kapitel 5).  

Kriterierna för att välja ut Vägverket som fallstudieobjekt var att myndigheten 

skulle:  

• Ha ambitionen att bedriva komponentbaserad systemutveckling - Detta 

kriterium var ett huvudkriterium. Avhandlingens syfte och 

forskningsfrågor hade från början en inriktning på komponentbaserad 

systemutveckling.  

• Utveckla informationssystem för att stödja den egna praktiken - Det 

finns ett antal studier (se till exempel Griss, 1993) av 

företag/organisation/myndighet som utvecklar och säljer 

informationssystem och använder sig av ett komponentbaserat 

angreppssätt. Däremot finns det endast ett fåtal studier av 

företag/organisation/myndighet som använder ett komponentbaserat 

angreppssätt för att utveckla informationssystem som skall stödja den 

egna organisationen.  

• Vara villig att avsätta tid - Detta kriterium var också ett viktigt 

kriterium. Det valda företaget/organisationen/myndigheten behövde 

avsätta nödvändig tid för att ingå i studien.  

När fallstudien väl genomfördes visade det sig att Vägverkets IT-avdelning 

hade en intention att arbeta med komponentbaserad systemutveckling, men att 

de praktiska erfarenheterna av detta var begränsade. Det uppstod därför ett 

behov av att studera hur komponenthantering bedrevs på 

organisationer/myndigheter med en längre praktisk erfarenhet av detta. Detta 

innebar att det under forskningsprocessen skedde en förskjutning från en 

enfallstudie till en flerfallstudie. Med flerfallstudier menas här mer än ett fall.  

Det blev myndigheten Försäkringskassan som valdes ut för den andra 

fallstudien. De kriterier som utgjorde grund för val av fallstudie två var samma 
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som vid valet av den första fallstudien, men utökades också med två andra 

kriterier:  

• Myndigheten skulle ha en lång erfarenhet kring komponentbaserad 

systemutveckling. Försäkringskassan hade längst erfarenhet (se om 

Verksträff i avsnitt 2.6.3).  

• Systemutvecklingsmetoden som används skall vara Rational Unified 

Process (RUP). Detta kriterium tillkom för att möjliggöra en jämförelse 

mellan två utvecklingsprocesser.  

Det finns två syften med fallstudien på Försäkringskassan. Det första syftet är 

att undersöka vad hantering av mjukvarukomponenter på Försäkringskassans 

IT-avdelning innebär. Det andra syftet är att jämföra Försäkringskassans 

hantering av mjukvarukomponenter med hanteringen på Vägverket. Tanken 

bakom jämförelsen är att upptäcka avvikelser och likheter mellan två sätt att 

organisera komponenthanteringen.  

2.4.2 Ramverk för kontrasterade studier 

En flerfallstudie underlättar teoriutvecklingen (Bryman, 2002, s 70) och gör att 

man kan jämföra olika fall.  

”Genom en sådan jämförelse får man fram det unika i de olika 

fallen, samtidigt som det bidrar till att skärpa blicken för 

likheter och olikheter.” (Johannessen och Tufte, 2003, s 57).  

Enligt Walk (1998) behövs det fem kriterier för att kunna jämföra och 

kontrastera två olika saker (här: två olika fall). Dessa kriterier är: kontext, 

grunder för jämförelse, relation, ett sätt att jämföra samt ett sätt att länka ihop 

fallstudier. Nedan beskrivs dessa kriterier.  

Kontext (’Frame of reference’) är det första kriteriet och med det menas ett 

sammanhang i vilket fallstudier ingår.   

”This is the context within which you place the two things you 

plan to compare and contrast; it is the umbrella under which 

you have grouped them. The frame of reference may consist of 

an idea, theme, question, problem, or theory; a group of similar 

things …” (ibidem). 

I avhandlingen har det valts att studera komponenthantering som en praktik och 

detta utgör det sammanhang i vilket komponenthanteringen och IT-praktiken på 

Vägverket och Försäkringskassan har studerats.   

Grunder för jämförelse (’Grounds for comparison’) är det andra kriteriet och 

med det menas argument för val av två jämförande fall. 

”Let’s say you’re writing a paper on global food distribution, 

and you’ve chosen to compare apples and oranges Why these 

particular fruits? Why not pears and bananas? The rationale 

behind your choice, the grounds for comparison, lets your 

reader know why your choice is deliberate and meaningful, not 
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random…You need to indicate the reasoning behind your 

choice.” (ibidem). 

Argument för val av fallstudierna på Vägverket och på Försäkringskassan har 

förklarats i avsnittet 2.4.1.  

  

Relation (’Thesis’) är det tredje kriteriet och med det menas hur fallstudierna är 

relaterade till varandra samt till forskning och forskningsfrågor.   

”But in a compare-and-contrast, the thesis depends on how the 

two things you’ve chosen to compare actually relate to one 

another. Do they extend, corroborate, complicate, contradict, 

correct, or debate one another?” (ibidem). 

Syftet med fallstudie två var att utvidga undersökningen om 

komponenthantering. Genom att jämföra två fall ville forskaren få möjligheten 

att hitta både likheter och olikheter när det gäller sättet att bedriva 

komponenthantering. Genom att jämföra ett fall där man just hade börjat arbeta 

med komponenthantering med ett fall där man hade lång erfarenhet önskades 

studera vad det innebär att förändra IT-praktiken mot ett komponentbaserat 

arbetssätt. 

Ett sätt att jämföra (’Organizational scheme’) är det fjärde kriteriet och det 

innebär det sätt som har valts för att beskriva jämförelsen. Enligt Walk kan man 

antingen först beskriva A och sedan B eller välja ut ett antal punkter som 

jämförs parallellt.  

”You can organize a classic compare-and-contrast paper either 

text-by-text or point-by-point.”  

I denna avhandling har det valts att analysera och beskriva fallstudien på 

Vägverket i kapitel 5 och fallstudien på Försäkringskassan i kapitel 6, medan 

jämförelsen mellan fallstudierna presenteras i kapitel 7. Den praktikgeneriska 

modellen har använts för att analysera och jämföra fallstudierna.  Det betyder 

att det har genomförts både en text-by-text (i kapitel 5 och 6) och en point-by-

point (kapitel 7) jämförelse i avhandlingen. 

Ett sätt att länka ihop fallstudier (’Linking of A and B’) är det femte kriteriet 

och med det menas att hitta förbindelser mellan fallstudier. Walk 

rekommenderar användning av språkliga uttryck som: på liknande sätt, 

dessutom, däremot, med mera.  

”In a compare-and-contrast, you also need to make links 

between A and B…if you want your paper to hold together. To 

make these links, use transitional expressions of comparison 

and contrast…and contrastive vocabulary.” (ibidem) 

Fallstudierna har länkats samman på detta sätt i kapitel 7. 
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2.4.3 Rapportering av fallstudier   

Det finns inga accepterade former för hur man skall rapportera en stor mängd 

kvalitativ information från till exempel fallstudier (Merriam, 1994).  

”Self-reporting faces the twin dangers of over-modesty and self-

aggrandisement, and it is particularly difficult to steer a middle 

path between these two extremes” (Walsham, 1995, s 78)  

Ett minimum som borde presenteras som resultat från en fallstudie är enligt 

Walsham (ibidem, s 79): val och motiv till fallstudie (se ovan), antalet 

intervjuer, respondenternas position och roll, vilka andra datakällor som har 

använts samt under vilken period insamlingen har skett. Man bör också 

beskriva hur data har analyserats och hur den iterativa processen växelverkan 

mellan data och teorin har bedrivits (se avsnitt 2.1 och 2.6).  

De datainsamlingstekniker som använts i samband med detta forskningsarbete 

har varit intervjuer, studier av dokumentation och seminarier. Hur detta har 

skett beskrivs mer i detalj i avsnitt 2.6. Denna kombination av olika 

datainsamlingstekniker är typisk för fallstudier och kallas för datatriangulering.  

Ett syfte med datatriangulering är att erhålla ett bredare dataunderlag och en 

säkrare grund för tolkning (Repstad, 1999). Genom att använda triangulering 

kan en högre trovärdighet och relevans i forskningen uppnås. Samtidigt medför 

denna strategi några nackdelar, som till exempel att det tar tid och att 

datamängder som samlas in kan bli ohanterliga (ibidem, s 21).  

2.4.4 Generalisering av resultat från fallstudier  

Kritiken mot kvalitativa studier handlar mycket om generalisering. Det sägs 

ofta att kvalitativ forskning inte leder fram till absoluta bevis (Merriam, 1994). 

”Interpretative researchers are not saying to the reader that they 

are reporting facts; instead, they are reporting their 

interpretations of other people’s interpretations. It is thus vital, 

in order to establish some credibility to the reader, that they 

describe in some detail how they have arrived at their 

‘results’.” (Walsham, 1995, s 79).  

Det som är typiskt för kvalitativa resultat är att de är av ’kan vara’-karaktär 

snarare än ’så här är det’-karaktär. Walsham (1995) ser att kunskap som tagits 

fram i samband med interpretativa fallstudier kan generaliseras. Detta 

exemplifierar han med utgångspunkt från informationssystemområdet. Det 

finns flera olika typer av generaliseringar. Dessa beskrivs nedan.  

Begreppsutveckling är den första typen av generalisering. Detta betyder att man 

utvecklar och beskriver innebörden i ett begrepp som visar sig vara användbart 

för att beskriva ett visst fenomen. Walsham tar som ett exempel att Zuboff 

(1988) har utvecklat ett begrepp ’informate’ inom ramen för en fallstudie. Det 

begreppet har senare visat sig vara användbart även utanför det studerade fallet. 

Ramverk- eller teorigenerering från en fallstudie är den andra typen av 

generalisering.  Walsham tar som ett exempel det ramverk som genererats av 
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Orlikowski och Robey (1991) som senare har används i en fallstudie 

genomförd av Jones och Nandhakumar. 

Den tredje typen av generalisering innebär att forskaren utifrån fallstudien 

pekar ut och förklarar sambandet mellan olika fenomen inom ett visst 

tillämpningsområde. Forskaren använder också teoretiska utgångspunkter eller 

mönster i samband med detta. Exempel på detta är Walshams och Waemas 

(1994) studie av hur olika affärs- och IS strategier implementeras. Deras studie 

har visat hur detta påverkar sättet att bedriva systemutveckling. 

Rika eller djupa insikter inom ett område är den fjärde typen av generalisering. 

Walsham tar som ett exempel Suchmanns (1987) studie av hur skillnaden 

mellan planerade handlingar och verkliga (situerade) handlingar leder till behov 

av mer eftertanke i samband med utveckling av maskiner.  

Om vi jämför syftet med de genomförda fallstudierna och mina kunskapsbidrag 

med de olika typer av generaliseringar som Walsham (1995) beskriver, så 

liknar det mest ramverk- eller teorigenerering (typ två) med inslag av 

begreppsutveckling (typ ett) och sambands förklaring (typ tre).  

2.5 PGM-modellen som analysverktyg  
PGM-modellen har använts som analysverktyg (se även avsnitten 2.1). Denna 

modell har utvecklats i flera omgångar under avhandlingsarbetets gång. I denna 

avhandling har två versioner av modellen använts: version 2 (en utförlig 

beskrivning av denna version av PGM-modellen återfinns i Goldkuhl och 

Röstlinger, 1998) och version 4 (Goldkuhl och Röstlinger, 2005).  

Den andra versionen av modellen (se figur 3) har använts för att beskriva den 

komponenthantering som bedrivs på Vägverket och Försäkringskassan samt för 

att jämföra dessa olika praktiker. Analysen som har gjorts med hjälp av denna 

version presenteras i kapitel 5, 6 och 7. Den fjärde versionen av PGM-modellen 

(se figur 5) har använts för att utarbeta en teori som beskriver 

komponenthanteringen som en praktik. Detta presenteras i kapitel 8. 

2.5.1 PGM-modellen – version 2 

PGM-modellen består av följande grundbegrepp: aktör (roll), handling, relation 

och handlingsobjekt (förutsättningar/resultat). Figuren 3 visar version 2 av 

PGM-modellen.  

En viktig utgångspunkt är praktik som en form av utövande, vilket betyder att 

en praktik är inte något som görs bara en gång utan är något återkommande. En 

praktik inrymmer aktörer och handlingar och dessa handlingar måste utföras 

återkommande för att det skall vara meningsfullt att prata om en praktik. En 

praktik syftar till att åstadkomma ett resultat för någon, vilket innebär att en 

praktik har ett syfte.  

Praktikens producenter kallas de aktörer som utför handlingar för att framställa 

praktikens resultat för praktikens klienter. Producenterna behöver besitta en 

förmåga för att framställa resultat. Denna förmåga baseras på två saker: dels de 

förutsättningar som finns för praktiken, dels på erfarenheter (producenter får 

erfarenheter som skapas när de utövar praktiken). Alla handlingar är 

lokaliserade i tid och rum.  
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I praktiken hanteras olika handlingsobjekt (resultat/förutsättningar). Utifrån 

vissa handlingsobjekt (förutsättningar) framställer praktikens producenter andra 

handlingsobjekt, det vill säga praktikens resultat. Förutsättningarna har olika 

framställare, det vill säga aktörer som har framställt förutsättningar. Mellan 

dessa framställare (förutsättningsaktörer) och praktikens producenter finns 

olika typer av relationer. Detsamma gäller mellan producenterna och praktikens 

klienter.  

”Alla de handlingsobjekt som angivits som förutsättningar 

respektive resultat är delar av praktiken, samtidigt som de är sk 

gränsobjekt, dvs handlingsobjekt som utgör ett gränssnitt mot 

omvärlden. Det är handlingsobjekt som kommer från 

omgivningen och sedan blir en del av praktiken (dvs 

förutsättningar) respektive handlingsobjekt som framställs i 

praktiken för att bli externaliserade till omgivningen (dvs 

produkter/resultat).” (ibidem, s 12). 

Nedan presenteras praktikens förutsättningar: uppdrag, underlag, ersättning, 

kunnande, normer och instrument samt vad dessa förutsättningar innebär.   

Uppdrag 

En praktik baseras på ett uppdrag och oftast finns det en extern uppdragsgivare 

(se figur 3). Det finns fyra uppdragstyper: produktbeställning, produktrepertoar, 

rolluppdrag och resursuppdrag. I en praktik finns det en produktrepertoar 

(typnivå) som talar om vilka produkter som producenterna ska framställa. 

Samtidigt talar den även om vilka produkter som praktiken kan erbjuda sina 

klienter. Produktbeställningen (instansnivå) anger vad som önskas bli gjort av 

uppdragsgivaren. Det är denna beställning som initierar aktiviteter i praktiken. 

Praktikens resultat är riktade mot klienterna vilka ’nyttjar’ praktikens resultat.  

Underlag  

En annan viktig förutsättning för handlingarnas genomförande i en praktik är 

ett underlag (se figur 3). Underlag är de objekt (preprodukter) som 

tillhandahålls av försörjare och som transformeras av praktikens producenter 

till praktikens produkter. Underlag är det material som producenterna utgår 

ifrån och förädlar i praktikprocessen och behöver inte bara vara fysiska ting, 

utan underlaget kan till exempel utgöras av information.  

Kunskap och instrument 

Praktikens producenter behöver kunskap och olika slags hjälpmedel för att 

utföra sina uppgifter. Kunskap definieras i PGM-modellen som deskriptiv och 

proceduriell kunskap (se figur 3).  Även andra kunskaper behöver användas i 

praktiken, till exempel kunskaper om normer, men dessa kunskaper har inte en 

explicit ’kunskapsetikett’ i modellen.   

Deskriptiv, eller beskrivande, kunskap behövs när praktikens producenter 

förbereds för att utföra handlingar. Detta kan till exempel gälla kunskap om 

vilka objekt som finns och om deras egenskaper. Denna kunskap kan kallas 

även för ’vad-kunskap’. För att kunna överväga olika handlingsalternativ samt 

utföra handlingar behövs proceduriell kunskap. Denna kunskap kallas även för 

’hur-kunskap’. Kunskaper kan utvecklas internt i praktiken eller tillföras 
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externt. Kunskapare är ett begrepp som avser de olika personer som har 

utvecklat och förmedlat kunskap som används i praktiken.  

 

 

Figur 3: Praktikgeneriska modellen, version 2 (Källa: Goldkuhl och Röstlinger, 1998) 

Deskriptiv och proceduriell kunskap kan finnas externaliserad i form av böcker 

och annan dokumentation, till exempel process- och rutinbeskrivningar. 

Kunskap måste, om den skall ha en funktion i praktiken, även internaliseras hos 

producenten som en del av dennes förmåga. 

Instrument (se figur 3) är ett allmänt begrepp som avser olika sorters 

hjälpmedel, till exempel verktyg, apparater, maskiner och övrig 

produktionsutrustning som underlättar och möjliggör förädling i praktiken. 

Instrumentbegreppet avser även olika internaliserade (immateriella) metoder 

och angreppssätt som producenterna använder i sin praktik. Immateriella 

instrument blir då proceduriell kunskap som har strukturerats och förpackats till 

tydliga och igenkännliga metoder.  

En annan viktig typ av instrument är yttre språkliga instrument. I många 

praktiker förekommer olika typer av standardiserade blanketter och formulär. 

Dessa är instrument för kommunikation mellan aktörer i praktiken och även 

med aktörer utanför praktiken. Informationssystemet utgör ett viktigt 

instrument för praktiken eftersom det utgör ett språkligt instrument för 

kommunikation mellan olika aktörer. Instrumentörer kallas de personer som 

skapar och tillgängliggör instrument till praktiken. Även instrument kan skapas 
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internt och externt vilket innebär att det finns interna och externa 

instrumentörer.  

Normer och omdömen 

En praktik behöver olika typer av normer och omdöme (se figur 3). Dessa 

normer och regler behövs både för att styra upp och för att bedöma praktiken 

och dess resultat. Några exempel på normer är:  

• kvalitetsnormer – anger vilka egenskaper som praktikens produkter 

skall ha 

• handlingsnormer - talar om vad som får göras och vad som inte får 

göras  

Normställare är de aktörer som utformar och formulerar normer. Det kan både 

finnas interna och externa normställare. Normer kan även vara formulerade av 

särskilda intresseorganisationer. För att externa normer skall bli verksamma i 

en praktik krävs det att de har internaliserats bland producenter i praktiken. 

Externa allmänna normer behöver för sin internalisering ’översättas’ och 

anpassas till aktuella förutsättningar i praktiken.  

Uttalanden om en praktik baserade på dess utförande är ett omdöme om 

praktiken. Omdömen är normativa. Bedömare är de aktörer som utfärdar en 

bedömning och de kan vara både externa och interna.   

Finansiellt kapital 

Finansiellt kapital (se figur 3) utgör en viktig kategori. Enligt den praktik-

generiska modellen finns det två typer av finansiellt kapital: baskapital 

(personer som tillför baskapitalet till praktiken kallas för basfinansiärer) och 

ersättningskapital (personer som tillför ersättningskapitalet till praktiken är 

produktfinansiärer). En mer detaljerad beskrivning av bas- och 

ersättningskapital ges i avsnittet 2.5.2 nedan.  

2.5.2 PGM-modellen – version 4  

En viktig tanke med version 4 (se figur 5) av PGM-modellen är att analysera 

transaktionshanteringen, det vill säga hur praktikens producenter transformerar 

ett underlag med syftet att åstadkomma nyttiga produkter för klienter (se figur 

4).  

Enligt författarna (Goldkuhl och Röstlinger, 2005, s 8) definieras 

transformation på följande sätt:  

”Transformation innebär att man utifrån ”råmaterial”, eller 

som vi kallar det med en mer generisk term, underlag, 

framställer ett resultat.”  

En annan viktig dimension i samband med transaktionshanteringen är 

koordination och uppdrag:   

”Vad som görs i en praktik är resultat av att någon önskat och 

begärt att något skall göras…Det vi kallar för 

koordinationsdimensionen innebär att uppdragsgivare och 
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uppdragstagare kommer överens om genomförande av 

uppdrag.” (Goldkuhl och Röstlinger, 2005, s 8).  

Transaktionen innebär en kombination av en produktbeställning, underlag, 

produkt och i vissa fall även ersättning. Dessa objekt kallas för 

transaktionsobjekt. I versionen 4 av PGM-modellen har en betydelsefull 

omstrukturering gjorts genom en differentiering i transaktionella och 

infrastrukturella förutsättningar.  

Transaktionella förutsättningar behövs för att genomföra en transaktion och 

består av: produktbeställning, underlag och ersättning (se figur 4). 

Produktbeställning anger vilka specifika produkter som skall framställas till en 

klient. 

 

Figur 4: Praktiker som transaktionshantering (Källa: Goldkuhl och Röstlinger, 2005) 

Enligt PGM-modellen (se figur 5) behövs även infrastrukturella förutsättningar 

för att kunna hantera transaktioner i en praktik. Infrastrukturella förutsättningar 

är sådana förutsättningar som normalt brukas och återbrukas för många 

transaktioner. Infrastrukturella förutsättningar består av följande 

handlingsobjekt: basuppdrag, kunskap och instrument, normer och omdömen 

samt baskapital.   

Basuppdrag kan vara av tre olika slag: produktrepertoar (anger vilka typer av 

produkter praktiken erbjuder), rolluppdrag (anger vilka typer av arbetsuppgifter 

och/eller typer av produkter/resultat som en viss producentroll skall framställa) 

och resursuppdrag (anger vilka och hur mycket resurser som kan nyttjas för att 

framställa produkten).  

I avsnittet 2.5.1 har förutsättningen ’finansiellt kapital’ beskrivits och delats in i 

baskapital och ersättning. Baskapitalet utgör en del av de infrastrukturella 

förutsättningarna. En praktiks grundläggande infrastruktur behöver innehålla 

finansiella resurser som kan användas till olika ändamål. Ersättning kallas för 

ekonomiskt tillskott till verksamheten och är av transaktionell karaktär. 

Praktikens producenter får ersättning för att framställa produkter.  



 

 28 

Produktuppdragsgivare

BASUPPDRAG
        -produktrepertoar 
        -rolluppdrag 
        -resursuppdrag 

Basuppdragsgivare

UNDERLAG
(preprodukter)  

Försörjare

KUNSKAP
 (deskriptiv & 
proceduriell)

& INSTRUMENT    

Kunskapare 
& instrumentörer

BASKAPITAL

Basfinansiärer

NORMER
 &

OMDÖMEN  

Normställare 
& bedömare

  

             HANDLINGAR utförda 
                 på visst SÄTT, på någon PLATS, vid någon TID av
             PRODUCENTER  
                 (människor, maskiner) på basis av
             FÖRMÅGA  
                 (individuell, kollektiv, materiell, informativ, finansiell) 

   PRODUKTER
 och andra

 RESULTAT  

KLIENTER, 
deras nyttjande 
samt uppkomna 

effekter

Andra resultander
och påverkan på dem
och deras handlingar

samt uppkomna effekter

 TRANSAKTIONS-
UPPDRAG

(produktbeställning)     

ERSÄTTNING

Produktfinansiärer

I  N  F  R  A  S  T  R  U  K  T  U  R

T

R

A

N

S

A

K

T

I

O

N

E

R

  ERFARENHETER
& MINNEN

 

Figur 5: Den praktikgeneriska modellen, version 4 (Goldkuhl och Röstlinger, 2005) 

I analysen som gjordes med denna version av PGM-modellen har valts att 

utesluta ersättning (se figur 3 och 4 ovan). Skälet till detta är att fokus i denna 

avhandling ligger på transaktionshanteringen som har visat sig vara viktig för 

att utveckla en praktikteori för hantering av mjukvarukomponenter. Teorin 

beskrivs i kapitel 8. Ersättning utgör däremot ett intressant område för vidare 

forskning (se kapitel 9 och avsnitt 9.10).   
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2.6 Forskningsprocessen 
Forskningsprocessen består av fem delmoment och illustreras med 

nedanstående figur.              

       

Figur 6: Forskningsprocessens fem delmoment 

Dessa fem delmoment beskrivs i detalj i avsnitt 2.6.1-2.6.5 nedan  

Fallstudie 1 och fallstudie 2, vilka utgör den empiriska delen av forsknings-

arbetet, har genomförts mellan hösten 2000 och hösten 2005. Detta illustreras 

mer i detalj i figur 7 nedan. Figuren visar den tid som behövdes för att 

genomföra fallstudierna. I tidsperioden ingår följande aktiviteter: 

datainsamling, dataanalys, återföring och rapportskrivning.   

 

 

Figur 7: Genomförande av empiriska studier 
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2.6.1 Kunskapsprojektering  

Delmoment 1 i forskningsprocessen utgjordes av kunskapsprojektering som är 

ett sätt att planera en empirisk undersökning (Goldkuhl, 1998). 

Kunskapsprojekteringens syfte är att i förväg problematisera och analysera hur 

forskningsområdet kan angripas. I denna metod ingår bland annat att: 

• Analysera sin undran - Forskaren beskriver sin undran och utifrån denna 

formuleras forskningsfrågor. 

• Problematisera sina forskningsfrågor - Detta innebär att betrakta 

forskningsområdet från olika perspektiv, att undersöka sina 

föreställningar, värderingar och fördomar. 

• Genomföra en kunskapsanalys - Det innebär att identifiera vad som 

tidigare har gjorts inom området (genomföra litteraturstudier), vilka 

kunskapsbehov forskaren har och vilken typ av kunskap som söks. 

Denna kunskapsanalys har bidragit till min förförståelse kring det valda 

problemområdet.  

Kunskapsprojekteringen genomfördes och dokumenterades under våren 2000 

(Halilovic, 2000). Resultaten av den kunskapsprojekteringen har använts som 

underlag för det vidare forskningsarbetet. Detta underlag har dock förändrats 

allteftersom ny kunskap under forskningsprocessen har genererats och har 

inneburit en: 

1. förskjutning från enfallstudie till flerfallstudie 

2. förskjutning av syftet med avhandlingen: från att ’beskriva och 

skapa förståelse för vad komponentbaserad systemutveckling är’ 

till att ’studera komponenthantering som praktik’ 

2.6.2 Genomförande av fallstudien på Vägverket - Fallstudie ett  

Delmoment 2 innebar att det egentliga forskningsarbetet startade med 

fallstudien på Vägverket. Studien genomfördes i tre olika steg (se även figur 7):  

1. Komponentdokumentation – Steg ett  

2. Systemutvecklingsprojektet Alpha – Steg två  

3. Komponenthantering som praktik – Steg tre  

Detta utgör den mest explorativa delen av forskningsarbetet och fallstudien 

utvecklades successivt i tre steg där forskaren slutligen kom till följande 

slutsats: Om man skall studera ett komponentinriktat arbetssätt så räcker det 

inte att bara studera systemutvecklingen, utan man måste studera hela IT-

verksamheten och analysera den som en praktik.  

Fallstudien på Vägverket blev därmed ganska komplicerad och behöver därför 

beskrivas ingående innan genomförandet av datainsamling och analys av 

empirin beskrivs.    

Steg ett - Komponentdokumentation  

Några personer på Vägverkets IT-avdelning upplevde att det fanns en rad 

problem vid överlämning av komponenter från utvecklingen till 
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komponentförvaltningen.  Dessa personer trodde dessutom att huvudorsaken till 

problemet var en ofullständig komponentdokumentation.  

Målet med steg ett var därför att ta fram ett förslag till minimikrav på 

komponentdokumentation. Resultatet av analysen i steg ett (se avsnitt 5.3) 

visade också att ofullständig komponentdokumentation var en viktig orsak till 

problemet, men att detta problem inte bara gällde i samband med överlämning 

av komponenter till förvaltning. Ofullständig komponentdokumentation var 

också ett problem för systemutvecklarna när de skulle återanvända 

komponenter i samband med utvecklingsarbetet.  

I steg ett genomfördes därför också en behovsanalys med syftet att kartlägga 

behovet av komponentdokumentation i samband med komponentbaserad 

systemutveckling (KBSU). I samband med detta visade det sig också att det 

fanns ett behov av konfigurationsstyrning och ett komponentlager som kunde 

användas för att lagra och göra komponenter tillgängliga för systemutvecklarna. 

Analysen i steg ett visade dessutom att för att kunna skapa en bättre 

komponentdokumentation och ett komponentlager var det nödvändigt att 

definiera, beskriva och klassificera komponenterna. Med utgångspunkt från 

detta avslutades steg ett med en begreppsanalys av komponentbegreppet.  

Den analys som genomfördes i samband med steg ett var inte tillräcklig för att 

kunna avgöra vilket komponentdokumentationsbehov som fanns för att kunna 

bedriva komponentbaserad systemutveckling och därmed återanvända 

komponenter. För att kunna gå vidare med detta problem var det nödvändigt att 

studera ett systemutvecklingsprojekt där man hade som ambition att arbeta med 

återanvändning av komponenter, vilket utgjorde steg två i fallstudien.  

Steg två - Systemutvecklingsprojektet Alpha   

Målet med steg två var att göra en fördjupad analys av en komponentbaserad 

systemutvecklingsprocess för att på ett bättre sätt förstå vilken 

komponentdokumentation som behövdes. Skälet till att studera ett 

systemutvecklingsprojekt i steg två var att själva syftet med att arbeta med 

komponenter på Vägverket är att komponenterna ska kunna återanvändas i 

samband med komponentbaserad systemutveckling.  

All systemutveckling på Vägverket bedrivs inom ramen för en process som 

kallas för tillämpningsanskaffning. Systemutveckling på Vägverket bedrivs i 

projektform och därför studerades ett specifikt projekt (här anonymiseras 

projektet och kallas för projektet Alpha) där man hade som ambition att bedriva 

en komponentbaserad systemutveckling.   

En viktig insikt från steg två (resultatet redovisas i avsnitt 5.4) var att 

komponentdokumentationen och komponentlagret måste fungera för att man 

skall kunna bedriva komponentbaserad systemutveckling på ett bra sätt, men att 

detta inte är tillräckligt. För att kunna bedriva KBSU krävs det att en rad andra 

förutsättningar måste vara uppfyllda. Det krävs att den systemutvecklingsmetod 

som används är anpassad till ett komponentbaserat arbetssätt samt att 

verksamhets- och systemdokumentationen bör vara integrerad och relaterad till 

komponentdokumentationen.  

Analysen i steg två visade också att komponentbaserad systemutveckling inte 

kan betraktas isolerat från komponentanskaffning (KA) och komponent-

förvaltning (KF). En del av de problem som identifierades i steg två kan 
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nämligen kopplas till det arbete som bedrivs i samband med KA och KF, vilket 

innebär att man bör studera hur hela komponenthanteringen bedrivs och styrs. 

Detta ledde till steg tre i fallstudien.  

Steg tre - Komponenthantering som praktik 

Målet med steg tre var att analysera hela komponenthanteringen på Vägverket 

som en praktik, vilket inkluderar KBSU, KF och KA. Analysen i steg tre 

resulterade i en modell som beskriver hur man vill att komponenthanteringen 

bör gå till på Vägverket. Modellen visar att om komponenthanteringen skall 

kunna fungera på Vägverket så behövs väl fungerande subpraktiker (KBSU, 

KA och KF). Det är också viktigt att aktörerna i dessa subpraktiker kan 

samverka med varandra med hjälp av ett komponentlager.  

Datainsamling 

Datainsamlingen i steg ett har skett genom samtal och intervjuer. Dessutom har 

olika typer av dokumentation samlats in. Intervjuer har varit huvudmetoden i 

samband med datainsamlingen. Ambitionen har varit att identifiera problem 

och mål och att på ett djupgående sätt fånga bakomliggande orsaker till dessa. 

Den typ av intervju som har tillämpats i detta steg var fokuserade intervjuer 

(May, 1997). Det som karaktäriserar dessa typer av intervjuer är öppenhet, 

vilket innebär att respondenterna beskriver det aktuella problemet utifrån sina 

egna begrepp och sin egen referensram. Dessutom möjliggör denna typ av 

intervjuer en flexibilitet vilket innebär att intervjuerna inte strikt behöver följa 

ett förutbestämt frågeschema (ibidem).  

Inför varje intervjutillfälle har ett antal frågor förberetts, men dessa har som 

sagt inte följts ordagrant och ordningen mellan frågorna var oviktig. Syftet med 

frågorna var att komma åt respondentens egen syn på komponent-

dokumentationen. Respondenternas svar kunde senare övergå till andra 

specifika frågor och/eller till mera öppna frågor.   

Undersökningen startade med ett inledande samtal med tre personer i ledande 

position (se tabell 1 nedan) som har verksamhetsansvar, personalansvar samt 

arbetar med strategiska frågor. Syftet med samtalet var att få förståelse för IT-

verksamheten på Vägverket samt vilka användare som använder 

komponentdokumentationen. Det visade sig att användarna av 

komponentdokumentationen var projektledaren, systemutvecklarna och 

komponentförvaltarna. Med dessa personer har jag haft kontinuerlig kontakt 

under hela fallstudien.  

Det som styrde urval av intervjupersoner var vilka som var användare av 

komponentdokumentationen. Det innebar att systemutvecklare, 

komponentförvaltare och projektledaren fanns med som intervjupersoner. Även 

en konsult som arbetar på IT-avdelningen har intervjuats eftersom konsulterna 

utgör en viktig del av personalstyrkan där. Forskaren hade möjlighet att fritt 

välja respondenter bland personalen på hela IT-avdelningen. I detta arbete är 

systemutvecklare ett samlingsnamn för personer som har olika ansvarsområden 

vid systemutveckling.  

Nedanstående tabell visar vilka användare som har intervjuats i samband med 

datainsamlingen. Urvalet av respondenter har också styrts av att de arbetade 

med komponenter. Fem intervjuer som varade sammanlagt cirka sex timmar 
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har genomförts. Fyra intervjuer har genomförts i Vägverkets lokaler och en 

intervju har genomförts på Högskolan Dalarna i Borlänge.  

Tabell 1: Datainsamling under Steg ett 

Datum Aktivitet Studie Tid Plats eller 
media 

2000-08-25 Inledande samtal med personer 

i ledande position för  

IT-avdelning och 

Marknadsföring 

Fallstudie 

A Steg ett  

2h  Vägverket, 

Borlänge 

2000-09-05 Intervju med 

komponentförvaltare 

(Grunddata)  

Fallstudie 

A Steg ett  

1h 10 

min 

Vägverket, 

Borlänge 

2000-09-06 Intervju med en 

systemutvecklare  

(Systemutveckling 2) 

Fallstudie 

A Steg ett  

1h Vägverket, 

Borlänge 

2000-09-08 Intervju med en 

konsult/systemutvecklare  

(Systemutveckling 2) 

Fallstudie 

A Steg ett  

2h Högskolan 

Dalarna 

2000-09-12 Intervju med systemutvecklare 

(IT-plattform) 

Fallstudie 

A Steg ett  

1h  Vägverket, 

Borlänge 

2000-09-22 Intervju med en projektledare 

(Systemutveckling 1) 

Fallstudie 

A Steg ett  

45 

min 

Vägverket, 

Borlänge 

2001-01-15 Samtal med 

konsult/systemutvecklare 

Fallstudie 

A Steg ett  

30 

min 

Telefon 

2001-01-18 Seminarium 1 Fallstudie 

A 

Steg ett  

2 h  Vägverket, 

Borlänge 

 

Intervjuerna har dokumenterats genom att anteckningar har förts och efter varje 

intervju har ett kort referat gjorts. Intervjuerna har inte spelats in på band. Det 

finns risker med att inte spela in intervjuerna på band, men riskerna för 

missuppfattning och feltolkning har reducerats på två olika sätt. För det första 

har data hämtats från en stor mängd av olika dokument, vilket innebär att 

intervjuerna inte var den enda metoden för datainsamling. För det andra har ett 

seminarium genomförts där respondenterna fick möjlighet att diskutera 

begreppet komponent men även möjlighet att korrigera eventuella feltolkningar 

och missuppfattningar. En av respondenterna kunde inte närvara vid seminariet, 

så avstämning med den personen gjordes därför per telefon.  

Datainsamlingen i steg två har också skett genom samtal, intervjuer och analys 

av olika typer av dokumentation. Fokuserade intervjuer har även i steg två varit 

huvudmetoden i samband med datainsamlingen (se tabell 2).  

Steg två började med ett samtal med projektledaren för det studerade projektet. 

Syftet var att få en inledande kunskap om projektet och att identifiera vilka 

andra personer som borde intervjuas. Under detta samtal forskaren veta att det 

var tre personer på deltid som var med i projektet inklusive projektledaren. 

Övriga projektmedlemmar var IT-arkitekten och en programmerare.  
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En IT-arkitekt, som egentligen hade flera roller i projektet, har intervjuats. Hon 

arbetade både som IT-arkitekt, designer, granskare och programmerare. Någon 

intervju med en annan programmerare har inte gjorts eftersom den personen 

inte var tillgänglig i samband med datainsamlingen.  

Förutom personerna som arbetade i projektet har även intervjun med en 

metodutvecklare genomförts. Skälet till detta var att när samtalet med 

projektledaren analyserades upptäcktes att han talade om en annan 

projektledningsmetod än det arbetsflöde som beskrivs i RUP. Forskaren 

behövde helt enkelt tala med någon som var ansvarig för Vägverkets metoder 

för att konstatera om RUP verkligen används eller om man bara säger att man 

använder RUP.  

Under steg två har intervjuer med personer som var ansvariga för förvaltningen 

av komponenterna vid Vägverket genomförts. Detta för att ta reda på vilken 

komponentdokumentation som de anser behövs för att hantera komponenter. 

Därför har intervjuer med en person som var komponentförvaltare och ansvarig 

för komponentlagret genomförts.  

Tabellen 2 visar vilka personer som har intervjuats i samband med 

datainsamlingen i steg två. Sex intervjuer som varade sammanlagd cirka sju 

timmar har genomförts på plats, det vill säga i Vägverkets lokaler. Flera 

intervjuer med komponentförvaltare/komponentlager ansvarige har genomförts 

via e-post. Dessutom har en avstämning med alla projektmedlemmar gjorts via 

e-post. Jag har även genomfört ett seminarium där alla respondenter fick 

möjlighet att korrigera eventuella feltolkningar och missuppfattningar. 

Intervjuerna under steg två genomfördes på samma sätt som intervjuerna under 

steg ett. Även här har ett antal frågor förberetts inför varje intervjutillfälle. 

Syftet med mina frågor här var att komma åt hur komponentbaserad 

systemutveckling bedrivs. Dessa har som sagt inte följts ordagrant. 

Respondenternas svar kunde senare övergå till andra specifika frågor. 

Intervjuerna har inte spelats in på band utan har dokumenterats genom att jag 

har fört anteckningar. Efter varje intervju har ett kort referat gjorts. 

Dokumentation har varit en annan viktig datakälla. Dokumentationen har i 

första hand utgjorts av projekt- och systemdokumentation. Några exempel på 

systemdokumentation är: användningsfallsmodeller, datamodeller, icke-

funktionella krav, funktionella krav, projektmodellen med mera. 

Dokumentationsanalysen var tidsödande men mycket viktigt för forskarens 

egen kunskapsinhämtning och analys.  

Huvudmetod för datainsamling i steg tre var dokumentationsstudier. Förutom 

dokumentationstyper som nämns ovan så har olika strategidokument studerats 

Under detta steg har vid behov även ställts kompletterande frågor till de 

personer som var respondenter under steg ett och steg två. Detta har gjorts med 

hjälp av e-post. 
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Tabell 2: Datainsamling under steg två 

Datum Aktivitet Studie Tid Plats eller 
media 

2001-02-08 Inledande samtal med 

projektledare 

Fallstudie 

A-Steg två  

1h  Vägverket, 

Borlänge 

2001-02-09 Intervju med metodutvecklare 

(Grunddata, Systemutveckling 

1)  

Fallstudie 

A-Steg två  

2h 30 

min 

Vägverket, 

Borlänge 

2001-02-09 Intervju med IT-arkitekt 

(Systemutveckling 2) 

Fallstudie 

A-Steg två  

1h Vägverket, 

Borlänge 

2001-03-16 Intervju med en 

komponentförvaltare 

(Grunddata) 

Fallstudie 

A-Steg två  

 Via e-post 

2001-03-26 Intervju med en projektledare 

(Systemutveckling 2) 

Fallstudie 

A-Steg två  

 45 

min 

Vägverket, 

Borlänge 

2001-05-21 Intervju med IT-arkitekt 

(Systemutveckling 2) 

Fallstudie 

A -Steg två  

1h  Vägverket, 

Borlänge 

2001-05-23 Intervju med IT-arkitekt 

(Systemutveckling 2) 

Fallstudie 

A-Steg två  

 Via e-post 

2001-05-31 Intervju med IT-arkitekt 

(Systemutveckling 2) 

Fallstudie 

A-Steg två  

1 h Vägverket, 

Borlänge 

2001-06-21 Intervju med IT-arkitekt 

(Systemutveckling 2) 

Fallstudie 

A-Steg två  

1 h Vägverket, 

Borlänge 

Hösten 

2001 

Avstämning med alla 

projektmedlemmar via e-post 

  Via e-post 

2002-03-22 Seminarium 2 Fallstudie 

A-Steg två  

2 h  Vägverket, 

Borlänge 

 

Analys av empiri  

Analysen av de empiriska i steg ett och steg två har genomförts med hjälp av en 

metoddel som kallas för problemanalys. Denna metoddel tillhör metoden 

’Förändringsanalys enligt SIMM, FA/SIMM’ (Goldkuhl och Röstlinger, 1988).   

Följande delar i problemanalysen har använts: 

• Identifiering och formulering av problem - Utgångspunkten i detta 

arbetsmoment var problemutsagor som kom fram från respondenter, 

studier av olika dokument och i viss mån vid direkta observationer. 

Problemlista har använts som beskrivningsteknik.  

• Problemområdesindelning - Detta arbetsmoment handlar om att 

strukturera de identifierade och formulerade problemen i områden (se 

kapitel 5 och avsnitten 5.3.1 och 5.4.2). 

• Analys av problemsamband - Detta arbetsmoment handlar om att med 

hjälp av problemgrafer utreda samband mellan problem (vad är orsak 

och vad är effekt). Problemgrafer (se figur 8) har använts som 
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beskrivningsteknik. Denna notationsform har också använts för att 

kommunicera resultatet från analysen till respondenterna.  

Orsak
 Problem T

Effekt
 Problem X -------

Orsak

Effekt
 Problem Z -------

Orsak

Effekt
 Problem Y -------

Orsak

Effekt
 Problem S

Problemsamband

 

Figur 8: Problemsamband (Källa: Fritt efter Goldkuhl och Röstlinjer, 1988) 

I figur 8 visas problemsamband som kan vara ett orsaks- och/eller 

effektsamband. Problemgraferna (ibidem) är en källa till ifrågasättanden vilket 

innebär att graferna kan vara frågegenererande genom de problemsamband som 

identifieras.   

I samband med analysen i steg tre har den praktikgeneriska modellen (version 

2) använts.  

2.6.3 Genomförande av fallstudien på Försäkringskassan – 
Fallstudie två  

Delmoment 3 i forskningsarbetet utgjordes av fallstudien på Försäkringskassan. 

Målet med fallstudien på Försäkringskassan var att jämföra komponent-

hanteringen på Försäkringskassan med komponenthanteringen på Vägverket 

samt att studera detta med utgångspunkt från den praktikgeneriska modellen.  

Skälen till detta angavs i avsnitt 2.4.1. Analysen har gjorts med utgångspunkt 

från den praktikgeneriska modellen version 2 och datainsamlingen har bedrivits 

enligt beskrivningen nedan.  

Datainsamlingen på Försäkringskassan har skett i två steg. Det första steget 

varade från hösten 2001 fram till sommaren 2004. Det andra steget varade från 

och med hösten 2004 fram till hösten 2005. Under det första steget var 

seminarier på ’Verksträff’ och dokumentstudier huvudsakliga insamlings-

metoder. Insamlingsmetoder under steg två var dokumentstudier och intervjuer.   

Representanter för Vägverket, Försäkringskassan, Skatteverket, och jag som 

forskarstuderande från Högskolan Dalarna träffades i oktober 2001 i Stockholm 

(på Skatteverkets kontor). Syftet med mötet var att lära känna varandra och 

undersöka möjligheter för etablering av ett myndighetsnätverk. Hos 
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representanter från Vägverket, Försäkringskassan och Skatteverket fanns ett 

uttalat behov av en mötesplats där kunskaper och erfarenheter kring 

komponenthantering inom olika myndigheter skulle utbytas. På samma möte 

etablerades ett nätverk som fick arbetsnamnet ’Verksträff’ (nätverket behöll det 

namnet på grund av bristen på andra och mera kreativa idéer).  

Fram till sommaren 2004 har nätverket haft fem seminarier (se tabell 3).  

Tabell 3: Verksträffar 

Datum Aktivitet Tid Plats  

2001-10-17 Inledande samtal med personer från 

VÄGVERKET, SV, FK och mig från 

Högskolan Dalarna 

7h  Skatteverket, 

Stockholm 

2002-04-18 Seminarium 1  7h Vägverket, 

Borlänge 

2002-10-31 Seminarium 2 7h Försäkringskassan 

Sundsvall  

2003-03-24 Seminarium 3 7h Skatteverket, 

Stockholm 

2003-09-29 Seminarium 4 7h  Högskolan 

Dalarna, Borlänge 

2004-03-31 Seminarium 5 7h Vägverket, 

Borlänge 

 

Från och med den 9 november 2004 har nätverket ’Verksträff’ utökats med 

representanter från: Statens pensionsverk (SPV), Försvarsmaterielverk (FMV), 

Arbetsmarknadsstyrelse (AMS), Tullverket och Banverket. På väg in i nät-

verket är även representanter från andra myndigheter.  

Varje seminarium har haft en fast punkt på agendan: ’Inför nästa gång’. 

Tabellen 4 visar några exempel på det som har varit på agendan. Det innebär att 

på seminariet har nästa ordförande, plats, datum samt preliminär agenda 

spikats. Antalet deltagare har varierat från gång till gång: till exempel på 

seminariet i Sundsvall, den 31 oktober 2001, deltog sexton personer och på 

mötet i Borlänge, den 29 september 2003, deltog sju personer.  

Genom dessa seminarier har forskaren också haft tillgång till myndigheternas 

dokumentation. En kombination av seminarier och dokumentstudier gav inblick 

i hur de olika myndigheterna arbetade med komponenthanteringen. Det visade 

sig att Försäkringskassan hade längst erfarenhet kring komponenthantering och 

därför blev det naturligt att göra en kompletterande studie på denna myndighet.  
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Tabell 4: Datainsamling – ’Verksträff’- seminarier 

Datainsamling Tema  Initiala frågor  Några exempel 
på det som 
visades på 
seminarium  

Seminarium 1  Dokumentation  Vilken dokumentation 

behövs?  

 

Hur skall komponenter och 

komponentdokumentation 

presenteras för att väcka 

intresse för 

återanvändning?  

Systemmodell; 

Produktmodell; 

Systemdok.; 

Verktygslåda för 

tekniska 

skribenter; 

Komponentlager; 

Komponentbesk.; 

Förvaltningssedel; 

Certifieringsrutin 

Seminarium 2 Ett komponent-

baserat 

arbetssätt  

Hur ser det ut på olika 

’verk’?  

Konceptuellark.; 

Domänark.; 

Applikationsark.; 

Best.process; 

Komponenutv.; 

Road-map  

Seminarium 3 Trender inom 

IT-strategi 

och  

24-timmars-

myndighet 

Hur ser det ut på olika 

’verk’ angående IT-

strategi? 

Vad innebär det för oss att 

vara en ’24-timmars-

myndighet’  

Återanvändning 

av annat än kod; 

Kunskapsdelning  

Seminarium 4 Arbete i 

Arkitekt-

kontoret; 

Komponenter 

och  

Komponent-

lager  

På vilket sätt utförs 

arbetet? 

Hur går man tillväga vid 

granskning? 

Vilket underlag behövs? 

Hur skall man bygga ett 

komponentlager?  

Verktyg för att 

hantera 

komponentlager 

och CMM 

Seminarium 5 Kravhantering; 

Testning och  

Teknik-

förändringar  

Vad är en komponent? 

Vad krävs för att man ska 

klassa en komponent som 

gemensam? 

Framgångsrik 

komponentförvaltning – 

vad innebär det?  

Milstolpeplan;  

Iterationsplan; 

Förvaltning av IT-

produkter 

 

 

Under steg två gjordes kompletterande intervjuer via e-post och telefon med två 

systemutvecklare: en som arbetade med arkitekturfrågor, programmering och 

design och en som hade ansvaret för komponentlager. Dessa intervjuer skedde 

vid behov (till exempel när forskaren behövde förklaring till något om något 

som stod i dokumentationen) och har genomförts med hjälp av e-post och 

telefon.   
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Urval av dessa personer har skett ’på rekommendation’ vilket innebär att 

kontaktpersoner från Verksträffar har rekommenderat någon/några personer 

som arbetade just med de frågor som vi behövde svar på.  

Granskning av olika typer av dokumentation har som sagt gjorts. 

Dokumentation har bland annat bestått av olika arkitekturdokument, 

begreppslistor, riktlinjer för kvalitetssäkring av komponenter samt olika 

dokument som beskriver organisation och förvaltning.    

Kapitlet som beskriver fallstudien på Försäkringskassan (kapitel 6) har lästs av 

två personer som kontrollerade att beskrivningen av komponenthanteringen är 

korrekt uppfattat.  

2.6.4 Jämförande analys 

Delmoment 4 i forskningsarbetet utgjordes av en jämförelse mellan de båda 

fallstudierna på Försäkringskassan och Vägverket och den teori som 

presenteras i kapitel 3 och 4. Syftet med denna analys var att kontrastera och 

jämföra två fallstudier för att söka likheter och variationer mellan dem, samt att 

relatera detta till teorin. Denna analys har genomförts i två steg. 

Det första steget handlar om att växelvis jämföra och kontrastera tre begrepp 

(handlingsobjekt) som har visat sig viktiga under analysen av fallstudien ett och 

två. Dessa tre begrepp är komponentbaserad systemarkitektur, komponent-

baserat system och komponent (se avsnitt 7.1 och 7.2).  

Det andra steget handlar om att jämföra och kontrastera komponenthantering. 

Underlaget i detta analyssteg har utgjorts av de generiska kategorierna i den 

praktikgeneriska modellen. Resultatet av denna analys presenteras i avsnitt 7.3.  

2.6.5 Avslutande analys 

Delmoment 5 i forskningsarbetet har utgjorts av en slutlig analys och en 

generering av praktikteorin för hantering av mjukvarukomponenter. Syftet med 

denna analys var att utifrån empiri och teori beskriva och förklara vad 

komponenthantering innebär. Det empiriska materialet från fallstudierna har 

analyserats med hjälp av den praktikgeneriska modellen, version 4. Analysen 

har gett en ökad förståelse för vad komponenthantering innebär. Praktikteorin 

för hantering av mjukvarukomponenter har sedan kombinerats med Wiktorins 

modell för komponentbaserad systemutveckling (se kapitel 4 och avsnitt 4.2.2). 

Syftet med detta har varit att diskutera olika sätt att organisera 

komponenthanteringen.   
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2.7 En abduktiv forskningsprocess 
En viktig fråga som måste hanteras när en kvalitativ forskning bedrivs är att 

klargöra vilka roller som teorier spelar i studien (Walsham, 1995). Enligt 

Walsham kan vi identifiera tre typer av användning för teorier: i rollen som 

initial guide till utformning och datainsamling, som en iterativ process 

bestående av datainsamling och analys samt som en del av slutmålet för 

forskningen.  

I denna avhandling hade teorin rollen som en del av en iterativ process 

bestående av datainsamling och analys samt som ett slutmål för forskningen. 

Forskningsprocessen kan beskrivas som abduktiv till sin karaktär där det har 

skett en växelverkan mellan teori och empiri (Alvesson och Sköldberg, 1994).  

Författarna (ibidem, s 42) definierar abduktion på följande sätt:  

”Induktion utgår från empiri och deduktion från teori. 

Abduktionen utgår från empiriska fakta som induktionen, men 

avvisar inte teoretiska föreställningar och ligger i så motto 

närmare deduktion. Analysen av empirin kan, t.ex. mycket väl 

kombineras med, eller föregripas av, studier av tidigare teori i 

litteraturen: inte som en mekanisk applicering på enskilda fall 

utan som inspirationskälla för mönster som ger förståelse.” 

Abduktion baserar sig på redan teoriladdad empiri. Detta betyder att tolkning av 

empiri alltid innebär tolkning av fakta som vi har en viss förförståelse för. Den 

egentliga abduktionen, det vill säga försöket att hitta det djupgående teoretiska 

mönstret, börjar först när man gör lyftet från empiriska till teoretiska mönster. 

Under den empiriska analysen kan tidigare teoretiska antaganden utnyttjas, inte 

för att mekaniskt appliceras på empirin utan framförallt för att användas som 

inspirationskälla för att finna mönster i empirin. Dessa mönster kan bidra till en 

ökad förståelse.  

Alvesson och Sköldberg (1994) menar att under den abduktiva processens gång 

utvecklas dels det empiriska tillämpningsområdet successivt, dels justeras och 

förfinas även teorin. Författarna menar också att abduktion skiljer sig på ett 

avgörande sätt från deduktion och induktion genom att abduktion inte bara 

inbegriper förklaringar utan även förståelsekunskap (ibid). 

Om vi exemplifierar detta med utgångspunkt från hur forskningsarbetet har 

bedrivits så har PGM-modellen i samband med fallstudierna och jämförelsen 

mellan fallstudierna, använts som ett mönster för att tolka empirin samt att 

förfina teorin om komponenthantering. Detta betyder att praktikteorin både har 

en empirisk och teoretisk grund. 

Enligt Goldkuhl (1999) kan forskaren grunda kunskap i tre källor: empiri 

(’empirical grounding’), extern teori (’external theoretical grounding’) och sig 

själv (’internal grounding’).  Grundning av kunskap handlar om att forskaren 

genererar och kontinuerligt prövar kunskap gentemot dessa tre källor.  

”When we talk about grounding of knowledge this means an 

establishment of an argumentative relationship between this 
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piece of knowledge and some other part of knowledge. The 

other knowledge is considered as a warrant (good reason) of 

the focused knowledge.” (Goldkuhl, 1999, s 7).  

Empirigrundning innebär att teorier och perspektiv tillämpas och prövas i 

samband med empiriska undersökningar. Detta har skett i samband med 

fallstudierna som presenteras i kapitel 5, 6 och 7. 

Teorigrundning handlar om att ett inkrement till kunskap (’piece of knowledge’) 

vidareutvecklas och prövas mot en befintlig teori. Prövningen kan göras på 

flera olika sätt, till exempel genom att analysera grundläggande begrepp och 

antaganden (konceptuell grundning) och genom att analysera grundläggande 

värderingar och mål som ligger bakom (värdegrundning). Det innebär att 

kunskapen (genom sin positionering mot en befintlig teori) utvecklas både mot 

en befintlig värdegrund och mot en konceptuell grund. Extern teori kan också 

betraktas som data och på det sättet utgör teorin byggstenar i arbetet med att 

konstruera ny kunskap. Dessa externa teorier utgörs av de teorier om 

systemutveckling, systemförvaltning och hantering av mjukvarukomponenter 

som presenteras i kapitel 3 och 4 samt i den praktikgeneriska modellen som 

presenterades i avsnittet 2.5.  

Interngrundning handlar om att pröva den genererade kunskapen mot sig själv. 

Även denna kunskap kan utgöra en trovärdig garanti (ibidem). Det är nämligen 

så att olika källor har genererat ’råmaterial’ som har länkats samman till en 

helhet (teori). Denna helhet, det vill säga argumentationskedjan i avhandlingen 

i detta fall, behöver också redovisas på ett sammanhängande och logiskt sätt. 
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3 SYSTEMUTVECKLING OCH 
SYSTEMFÖRVALTNING  

Syftet med detta kapitel är att beskriva systemutveckling och 

systemförvaltning, vilka utgör två grundläggande begrepp i avhandlingen. 

I avsnitt 3.1 och 3.2 presenteras en ’traditionell’ syn på begreppet 

informationssystem och systemutveckling, medan systemförvaltning 

beskrivs i avsnitt 3.3. Det traditionella sättet att bedriva systemutveckling 

har gett upphov till ett antal problem som beskrivs i avsnitt 3.4. I avsnitt 

3.5 beskrivs principerna bakom objektorienterad systemutveckling, vilket 

har varit det dominerande paradigmet för systemutveckling under slutet 

av 90-talet och början på 2000-talet. En beskrivning av RUP, som har 

varit den dominerande systemutvecklingsmetodiken i samband med 

objektorienterad systemutveckling, ges i avsnitt 3.6. Kapitlet avslutas med 

en sammanfattning i avsnitt 3.7.  

3.1 Traditionell syn på informationssystem 
Det finns flera olika definitioner på begreppet informationssystem (ibland 

kommer förkortningen IS att användas). Variationen i innebörden av begreppet 

beror på vilket perspektiv olika personer har på fenomenet. Med en ’traditionell 

syn på informationssystem’ menas här ett funktionellt och databasorienterat 

perspektiv. Dessa två perspektiv kommer att beskrivas med hjälp av 

definitioner av begreppet informationssystem, vilka ges av Andersen (1994) 

och Sundgren (1992).  

Grunden till flera definitioner av informationssystem (och därmed Andersens 

och Sundgrens definitioner) utgör Langefors (1973) teorier kring 

informationssystem. Langefors definition baseras på systemperspektiv, vilket 

innebär att IS och dess ingående funktioner är utformade utifrån ett visst syfte 

och för att stödja en verksamhet. Enligt Langefors är ett IS ett system med 

funktioner för att samla in, lagra, behandla och distribuera 

informationsmängder. Langefors (1995) skiljer mellan data (som 

representation) och information (som kunskap). Data används för att 

representera information.  Langefors använder ett koncept som han kallar för 

’Elementary Massages’ (’e-messages’, ’e-meddelande’) för att definiera 

begreppet information.  
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Enligt Andersen (1994) är ett informationssystem en mänsklig konstruktion 

som måste vara knuten till en viss arbetsuppgift som förmedlar informationen 

mellan personer samt utför olika typer av informationsbehandling. 

Informationsbehandling innebär insamling, bearbetning, lagring, överföring och 

presentation av information.  

Enligt Sundgren är informationssystemets huvuduppgift att understödja 

problemlösning och/eller beslutsfattande inom ett visst område. Denna uppgift 

innebär att tillhandahålla relevant och aktuell information samt att understödja 

relevanta bearbetningar av informationen. Sundgren använder begreppet 

databehandlingssystem som den fysiska realiseringen av ett IS. För honom är 

det ett system för insamling, lagring, bearbetning och presentation av data (se 

figur 9).  

 

Figur 9: Arkitekturen hos ett direktarbetande, databasorienterat IS (Källa: Sundgren, 
1992, s 31) 

Denna traditionella syn på informationssystem har fått kritik genom åren 

(Lyytinen, 1983; Goldkuhl, 1993). Kritiken har främst handlat om 

avbildningstänkandet som bygger på att IS används till att framställa och 

förmedla en korrekt bild av en verksamhet (Eriksson, 2000).  

Goldkuhl (1993) argumenterar för att informationssystem inte får vara 

självändamål utan att dessa måste bidra till goda verksamhetseffekter. Goldkuhl 

menar att IS används för att utföra viktiga kommunikationshandlingar som till 

exempel order, rapport, begäran med mera. Han bygger denna ståndpunkt på 

talhandlingsteori (Austin, 1962; Searle 1969) samt kommunikativ 

handlingsteori (Habermas, 1984).  

Goldkuhl (1993, s 151) menar att i den traditionella synen på IS fokuseras 

information i alltför hög utsträckning. Detta leder till problem, till exempel: att 

IS inte kan utföra de handlingar som man har behov av att utföra i 

verksamheten och att användarna därför känner främlingskap inför IS Goldkuhl 

sätter därför handlingsbegreppet i centrum istället för informationsbegreppet, 

eftersom information inte existerar för sig själv utan alltid i ett 

kommunikations- och handlingssammanhang. Informationen kan alltid relateras 

till mänskliga kommunikatörer och deras kommunikationshandlingar av olika 

slag och med olika syften.  

DATABAS 

INFLÖDE BEARBETNINGAR UTFLÖDE 
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3.2 Traditionell syn på systemutveckling  
Den så kallade Livscykelmodellen är ett traditionellt sätt att beskriva 

systemutveckling (se figur 10). Ett IS utvecklas genom att ett antal faser 

genomlöps. Systemet tas sedan i förvaltning och drift för att slutligen avvecklas 

(Andersen, 1994).  

 

Förändringsanalysen görs innan man påbörjar utvecklingsarbetet med syfte att 

klargöra vilka problem och möjligheter verksamheten står inför. Resultatet av 

en förändringsanalys är systemutveckling och/eller andra förändringar.  

Systemutveckling inleds med att planera för utveckling av IS. Detta 

planeringsarbete kallar Andersen för systemering och det betyder att han skiljer 

mellan systemering och systemutveckling. Systemering är en del av 

systemutvecklingen. Systemutvecklingen består av systemering, realisering och 

implementering (Andersen, 1994, s 42-43).  

Systemeringen består enligt figur 10 av två faser: Analys och Utformning. 

Andersen delar in analysen i verksamhetsanalys och informationssystemanalys 

Dessa två delar kallar han för ’vad’- orienterade problemområden som 

fastställer vad IS skall uträtta. Utformningsfasen delas också in i två delar: 

principiell utformning av teknisk lösning samt utformning av 

utrustningsanpassad teknisk lösning. Andersen kallar utformningsfasen för 

systemeringens ’hur’- orienterade problemområden. Länken mellan analys- och 

utformningsfasen är en kravspecifikation.   

Realisering består av programmeringen. Enligt Andersen omfattar denna fas 

även de manuella rutiner som behövs.  

Implementering betyder att systemet tas i dagligt bruk och innebär slutet på 

systemutvecklingsarbetet.  

Förvaltning och drift är den näst sista fasen enligt Livscykelmodellen. Drift 

innebär arbetet med den dagliga användningen av informationssystemet. Enligt 

Andersen bör det parallellt med användningen av systemet göras en 

kontinuerlig kontroll av systemets kvalitet vilket även kan innebära förbättring 

av systemet. Denna uppgift kallar han för förvaltning.  

Avveckling är sista fasen enligt Livscykelmodellen. Orsaker till avvecklingen 

kan vara många. Ett exempel på orsaker till avvecklingen kan vara att 

Systemutveckling 

Förändrings-

analys 

Analys Utformning Realisering Implemen-

tering 

Förvaltning 

och drift 
Avveckling 

Systemering 

Figur 10: Livscykelmodellen (Källa: Fritt efter Anderssen, 1994) 
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verksamheten läggs ner. I och med att verksamheten läggs ner upphör 

naturligtvis även IS att existera.  

Enligt Sundgren (1992) kallas systemutvecklingsarbete ofta för systemering 

och det finns tre grundprinciper för detta arbete:  

• Utveckling av ett IS bör delas in i en infologiskt och en datalogiskt fas – 

den infologiska fasen bör genomföras före den datalogiska huvudfasen.  

• En infologisk modell (systemspecifikation) bör transformeras till en 

datalogisk modell (systemlösning) på ett standardiserat sätt – den 

datalogiska modellen skall på ett logiskt och systematiskt sätt härledas 

ur den infologiska modellen. 

• Nedbrytning i delsystem, detta innebär att bryta ned ett system i olika 

delsystem för att få överblickbara delar.  

Systemeringens huvudfaser är infologering och datalogering. Infologering är 

den infologiska eller innehållsorienterade huvudfasen och där söks svar på vad- 

och varför-frågor. Datalogeringen tacklar systemeringens hur-frågor.  

Infologering består av verksamhetsanalys och infologisk analys Under 

verksamhetsanalysen utreds syfte och innehåll med det planerade systemet. 

Frågor som borde besvaras under verksamhetsanalysen är vilken verksamhet 

det planerade systemet skall stödja samt vilka systemets viktigaste intressenter 

är inom och utom företaget. Sundgren menar att infologisk analys innebär en 

precisering av de begrepp som används för att beskriva verksamhet som 

systemet skall stödja. Dessa begrepp definieras och ställs samman i en 

infologisk modell. Denna modell utgör en god grund för datalogering.  

Datalogering kallar Sundgren för teknikorienterad systemutveckling. Den 

syftar till att transformera den infologiska modellen till en datalogisk modell 

som kan implementeras Datalogeringen består av två faser som kallas för 

datalogisk analys och fysisk realisering.  

3.3 Systemförvaltning  
Med utgångspunkt från Livscykelmodellen ovan kan vi se att systemförvaltning 

tar vid efter det att systemet utvecklats. Det finns en gemensam uppfattning om 

att systemförvaltningen startar i denna fas i systemets livscykel. Under årens 

lopp har det dock funnits olika uppfattningar om vilka aktiviteter som ingår i 

systemförvaltning samt vad begreppet står för.  Nedan beskrivs hur synen på 

systemförvaltning har förändrats under åren och vad begreppet innebär idag.  

Under 70-talet dominerade systemutvecklingen och de producerade systemen 

behövde underhållas. På den tiden användes begreppet systemunderhåll. 

Systemunderhåll var en verksamhet med relativt låg status 

(Riksrevisionsverket, 1997). Motsvarigheten till det svenska begreppet 

’systemunderhåll’ i engelsk och amerikansk litteratur är ’system maintenance’ 

(Bergvall och Welander, 1996; Brandt, 2004).  

Institute for Electrical and Electronic Engineers (IEEE) har utarbetat en 

standard för ’Software Maintenance’ (Standard 1219-1998) där begreppet 

definieras på följande sätt: 
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”Modification of a software product after delivery to correct 

faults, to improve performance or other attributes, or to adapt 

the product to a modified environment.” (IEEE, 1998, p 4).   

Utifrån ovanstående definition kan vi dra slutsatser att systemunderhåll 

(’software maintenance’) innebär följande ändringstyper: felkorrigera, förbättra 

och anpassa ett system.   

Felkorrigering innebär att rätta de fel som uppstår i ett system. Förbättring 

innebär att ändra systemet och på det sättet förbättra systemets funktionalitet 

och effektivitet. Anpassning innebär att ändra i systemet och på det sättet 

anpassa systemet till de ändringar som sker i verksamheten och i tekniken 

(IEEE’s Standard 1219-1998; Bergvall och Welander, 1996; Brandt, 2004).   

I mitten av 80-talet genomförde Riksdataförbundet (RDF) i Sverige ett 

omfattande projekt om systemförvaltning vilket bland annat hade som syfte att 

vidga begreppet systemunderhåll. Begreppet ändrades till systemförvaltning 

(Riksrevisionsverket, vidare RRV, 1997). Motsvarighet till systemförvaltnings-

begreppet är ’software maintenance management’ eller bara ’maintenance 

management’ (Bergvall och Welander, 1996; Brandt, 2004).  

I RDF-projektet användes ett nytt begrepp: sanering med syfte att avlägsna 

onödiga systemdelar (RRV, 1997). Det innebär att aktiviteten 

ändringshantering består av följande kategorier: rätta fel (felkorrigera), anpassa, 

förbättra och sanera.  

RRV (1997) lyfter fram ett antal problem inom systemförvaltningen och 

däribland brist på användarvänlighet och brister i servicen till användarna. RRV 

presenterade ett antal åtgärdsförslag, vilka borde införas inom 

systemförvaltningen för att åstadkomma ett medvetet kvalitetsstänkande inom 

förvaltningsarbetet. Några av dessa är att sätta verksamheten i centrum vid 

systemförvaltning, att sätta upp mål för förvaltningen, att ge bättre 

användarstöd samt att skapa fungerande ändringsrutiner.  

Kitchenham med flera (1999) har utarbetat en ontologi över 

systemförvaltningen. Motivet till det här arbetet var att ge svar på frågan vad 

systemförvaltning innebär.  

”The maintenance process describes how to organise 

maintenance activities It is similar to the software development 

process, but the focus is on product correction and adaptation, 

not just on the transformation of requirements to software 

functionality.”   (ibidem, s 367).   

Det finns fyra typer av förvaltningsaktiviteter:  

• Utredningsaktivitet (’Investigation activity’) - här utvärderas effekter av 

en ändring i den förvaltade produkten.   

• Modifieringsaktivitet (’Modification activity’) – är aktiviteter som 

ändrar beteende eller implementering av artefakter (och därmed 

implementering och beteende av ett system). Modifieringsaktivitet kan 

vara rättning eller förbättring av olika artefakter inom det förvaltade 

systemet.  
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• Styrningsaktivitet (’Management activity’) - är en aktivitet som handlar 

om styrning av en förvaltningsprocess eller om konfigurationskontroll 

av den förvaltade produkten. 

• Kvalitetssäkringsaktiviteter (’Quality assurance activity’) – är aktiviteter 

som har som syfte att säkerställa att modifieringsaktiviteter inte skadar 

kvaliteten hos den förvaltade produkten. Två exempel på dessa 

aktiviteter är tester och certifieringsaktiviteter.  

Författarna (ibidem, s 375) identifierar två typer av förvaltningsprocesser:  

”Within a software maintenance department, there are two 

different maintenance processes:  

• the maintenance process used by individual maintenance 

engineers to implement a specific modification request, 

and 

• the organisation level process that manages the stream of 

maintenance requests from customers/clients, users and 

maintenance engineers.”  

Den första förvaltningsprocessen kallar de för ’software maintenance 

procedure’, vilken har till uppgift att ändra en eller flera artefakter för att på det 

sättet kunna implementera krav på ändring i det förvaltade systemet. Artefakter 

som kan ändras är inte bara programkod utan olika typer av dokument som har 

blivit framtagna under utvecklingsprocessen.  

Den andra förvaltningsprocessen kallar författarna för ’maintenance 

organisation processes’ och den har till uppgift att hantera en mängd olika krav 

från användarna, klienterna och systemförvaltarna. Författarna lyfter fram tre 

viktiga element i denna process: ärendehantering (’event management’), 

konfigurationsstyrning (’configuration management’ – där konfigurations-

styrningen ses som en process som ansvarar för utgivning av nya system-

versioner och förbättringar) och ändringsråd (’change control board’).  

Nordström och Welander har presenterat en referensmodell för 

systemförvaltning (Nordström och Welander, 2002). Enligt författarna innebär 

systemförvaltningen följande aktiviteter: förvaltningsstyrning, användarstöd, 

drift och ändringshantering (ändringshantering innebär rättning, anpassning, 

förbättring och sanering). Systemförvaltningsarbetet bör enligt författarna 

bedrivas mera affärsmässigt, med målstyrning och tydliga roller. Författarna 

(ibidem, 2002) inför också ett nytt begrepp inom systemförvaltningen: 

förvaltningsobjekt - som är det objekt som förvaltas.   

Nordström (2005, s 5) skriver:  

”I befintlig teoribildning om systemförvaltning råder en 

tämligen stark samstämmighet om att det är IT-system som 

utgör förvaltningsobjekt i systemförvaltningsverksamhet.”  
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Nordström (ibidem) håller med om att informationssystem är ett viktigt 

förvaltningsobjekt men att underlaget skall utgöras av något mer än bara IS. 

Det måste också inkludera verksamhetsmässiga aspekter, annars finns det en 

risk att förvaltningsarbetet bedrivs med utgångspunkt från ett för tekniskt 

perspektiv.  I avhandlingen framhävs också att fokuseringen på IS gör att det 

finns en stor risk för suboptimering eftersom varje IS förväntas skapa en separat 

förvaltningsorganisation (ibidem, s 78).  

En avgränsad organisationsfunktion arbetar förmodligen med flera olika IS och 

om förvaltningen av dessa kan samordnas kan synnergieffekter uppnås 

(Berntson och Welander, 1991).  

Nordström (2005) rekommenderar därför en tydlighet med avseende på 

verksamheter och dess IS för att skapa en effektiv förvaltning över tiden. Med 

utgångspunkt från detta delar Nordström (ibidem) in resultatet från 

förvaltningsverksamheten i olika förvaltningsprodukter: permanenta 

förvaltningsprodukter och temporära förvaltningsprodukter. De permanenta 

förvaltningsprodukterna är: e-dokument, e-aktiviteter, IT-artefakter samt styr- 

och stöddokument vilka gör IS användbara. Några exempel på sådana 

förvaltningsprodukter är: mallar, datalagring, datorer, användarhandledning, 

systemdokumentation, förvaltningsplan med mera (ibidem, s 233).  

Temporära förvaltningsprodukter (se tabell 5 nedan) är förvaltnings-

verksamhetens behandlingsprodukter och avser aktiviteter som utförs av 

systemförvaltningspersonalen (ibidem). Dessa aktiviteter är: kunskapsstöd, 

ändringshantering, förvaltningsstyrning samt daglig IT-drift och underhåll 

(ibidem, s 260). Nedan följer en beskrivning av dessa aktiviteter enligt 

Nordström (ibidem).  

Med kunskapsstöd avses åtgärder som skall ge stöd till förvaltnings-

organisationens klienter och producenter. Kunskapsstödet kan ges för att 

förebygga problemsituationer och då handlar det om att informera och utbilda. 

Stödet som ges i olika problemsituationer handlar om att besvara frågor.  

Ändringshantering avser åtgärder från det att ett ändringsbehov uppstår till dess 

förvaltningsobjekt är förändrat och fungerar på avsett sätt (se även tabell 5 

nedan). Nordström förordar en indelning av Riksdataförbundets (1987) 

ändringskategorier (rättning, förändring och sanering) i vidmakthållande och 

vidareutveckling. Vidmakthållandet har till syfte att garantera stabiliteten i 

förvaltningsprodukter medan vidareutveckling garanterar produktens 

förändring.  

Förvaltningsstyrning är åtgärder som har som syfte att skapa förvaltnings-

uppdrag och styra förvaltningsverksamheten. Målet är att uppnå överenskomna 

mål mellan uppdragsgivare och uppdragstagare avseende aktuellt förvaltnings-

objekt.  

Nordström (ibidem) menar med daglig IT-drift och underhåll åtgärder som 

behövs för kontinuerlig hantering av teknisk infrastruktur och IS. Syftet med 

denna förvaltningsaktivitet är göra IS tillgängligt för användarna.  
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Tabell 5: Systemförvaltningens aktiviteter (Källa: Nordström, 2005) 

 

3.3.1 Förvaltningsorganisation  

Nordström (ibidem) förordar en verksamhetsberoende förvaltningsorganisation 

för att på det sättet organisera samverkan mellan verksamheten (där IS 

används) och förvaltarna av IS. Vidare förespråkar Nordström en 

förvaltningsorganisation per förvaltningsobjekt. Förvaltningsorganisationen 

(enligt tabellen nedan, tabell 6) bemannas utifrån ansvar för aktiviteter som har 

med strategisk respektive operativ styrning att göra. De strategiska aktiviteterna 

genomförs på besluts- och budgetnivåstyrning. Rollerna på operativ nivå kan 

variera beroende på förvaltningsobjekt.  

Tabell 6: Förvaltningsorganisation (Källa: Nordström, 2005, s 248)  

 
 

I denna avhandling används begreppet systemförvaltare istället för begreppen 

IT-systemansvarig, systemutvecklare, operatör, med flera (se tabell 6).   
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3.4 Problem med traditionell systemutveckling 
Om vi studerar det traditionella sättet att bedriva systemutvecklingen så brukar 

man likna detta med ett vattenfall genom att varje systemutvecklingsfas löps 

igenom innan nästa fas påbörjas Målet med varje fas är att producera en 

mellanliggande artefakt som ofta är ett pappersdokument. Denna artefakt måste 

granskas, godkännas, arkiveras och användas som indata till nästa fas 

(Kruchten, 2002).  

Vattenfallsmodellen och därmed en sekventiell syn på systemutveckling har 

blivit kritiserad genom åren. En del av kritiken har handlat om att sekvenser 

inte tillåter återkoppling till tidigare utförda faser och att man inte har lyckats ta 

hänsyn till det faktum att krav på system ofta förändras (Kruchten, 2002; 

Lunell, 1994).  

Kruchten (2002, s 59) skriver:  

”Man accepterar en viss mängd feedback på föregående steg, 

men feedback på resultatet av tidigare steg betraktas som 

mycket störande. Detta beror på en ovilja att förändra kraven, 

som man ofta ser i långa projekt, och att man glömmer att 

fokusera på den slutliga produkten.”  

Grundproblemet är att dagens system är komplexa och sofistikerade vilket 

innebär att det är omöjligt att i början definiera hela problem. Istället för 

vattenfallsmodellen har en iterativ syn på systemutvecklingsarbetet införts  

En iterativ syn på systemutveckling innebär att faserna i utvecklingen kan 

upprepas, till exempel om man upptäcker ett behov av förändring i en tidigare 

fas Det betyder att hela systemet inte behöver färdigställas på en gång. 

Informationssystemets kompletta funktionalitet utvecklas istället genom att 

utvecklingsarbetet genomlöper ett antal iterationer. Varje iteration är en 

utökning av funktionalitet och varje iteration är genomlöpandet av de faser som 

finns beskrivna i vattenfallsmodellen (Christiansson, 2000, s 43-44).  

Detta sätt att arbeta brukar kombineras med en inkrementell syn på 

systemutveckling, vilket innebär att ett system utvecklas i delar för att snabbt 

kunna sätta en mindre del av systemet i drift och därmed få ett kvitto på att 

kraven är rätt uppfattade.  

Resultatet av den traditionella systemutvecklingsprocessen har också ofta blivit 

så kallade monolitiska system eller stuprörssystem. Grundproblemet här är att 

olika IS inte kan samverka med varandra eller att den samverkan som sker är 

mycket komplex, vilket gör att data sällan kan återanvändas mellan olika 

system. Detta ledde i sin tur till dubbellagring av data och problem när olika 

system skulle kommunicera med varandra. Tanken med databastekniken var att 

lösa detta problem genom att tillgängliggöra data till alla system via 

gemensamma databaser. Styrkan i en sådan design är att all data är tillgänglig 

för alla funktioner men detta är även en svaghet. Mathiassen med flera (1998, s 

17) uttrycker problemet så här:  

”I en stor organisation med många funktioner och många 

programmerare byggs det in många beroenden i systemen, och 
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det skapas risk att nya funktioner feltolkar eller förorenar 

existerande data.” 

Under 1990-talet har effektiviseringen med hjälp av IS drivits långt inom 

många branscher. Samtidigt har kostnaderna för systemförvaltning ökat kraftigt 

(Wiktorin, 2003; Nordström och Welander, 2002). En orsak till detta är att 

många företag har en så kallat ’spagetti-struktur’ av system. Spagetti-strukturen 

innebär att systemen blir svåröverblickbara, intrasslade, överlappande, 

svårföränderliga och ger oförutsedda följdeffekter i samband med 

systemförvaltning (Magoulas och Pessi, 1998). En orsak till dessa problem är 

att i traditionell systemutveckling är det enskilda system som fokuseras och inte 

systemarkitekturen, det vill säga de samlade systemen och dess samverkan.   

Idag är ett viktigt krav på informationssystemen att de bör vara lätta att 

förändra och att de kan samverka med varandra. Ett svar på detta var 

objektorientering som under slutet av 1990-talet blev det dominerande sättet att 

både beskriva och konstruera informationssystem. 

3.5 Objektorientering  
Objektorienteringen skapades för att kunna lösa de problem som den 

traditionella systemutvecklingen har medfört. Från början var objektorientering 

en ren programmeringsteknik som användes för att implementera ett 

informationssystem. Idag är objektorientering också ett dominerande perspektiv 

i samband med systemutveckling. (Eriksson och Penker, 1996; Herzum och 

Sims, 2000, Christiansson, 2000).  

Herzum och Sims (2000, s 12) beskriver objektorientering på följande sätt: 

”The object-oriented approach uses classes and objects as the 

main constructs from analysis to implementation. It normally 

involves using an object-oriented language such as C++ or 

Java that provides (build-time) encapsulation, inheritance and 

polymorphism, and the ability for objects to invoke each other 

within the same address space.”   

Det som man ville uppnå med objektorientering är först och främst flexibla 

system som kan förändras och byggas ut. Det finns även andra fördelar som 

man vill uppnå, till exempel att skapa:   

• Spårbarhet - vilket betyder att förändringar i kravmodellen ska kunna 

spåras ända ned i den fysiska koden  

• Förutsättningar för återanvändning - vilket innebär att generella objekt 

bör skapas som kan användas av flera system  

• Smidiga övergångar mellan faser i utvecklingsarbetet.   



 

 53 

3.5.1 Principer bakom objektorientering 

Olika författare beskriver på olika sätt principer som ligger bakom 

objektorienteringen. I detta avsnitt presenteras fyra centrala principer inom 

objektorientering så som de beskrivs i Booch, 1994; Eriksson och Penker, 

1996; Mathiasson med flera, 1998 och Wiktorin, 2003.  

Abstraktion (’abstraction’) är en princip inom objektorienteringen som hjälper 

oss människor att handskas med komplexiteten genom att växla mellan en hög 

abstraktionsnivå (där vi utelämnar detaljer) och en låg abstraktionsnivå (där allt 

beskrivs i detalj).  

Objektorientering använder sig av inkapsling (’encapsulation’) som knyter 

ihop alla data till de operationer som arbetar med dem i ett objekt. Inkapsling 

döljer komplexiteten för omvärlden. Dessa olika objekt skall sedan samverka. 

Samverkan sker på ett väldefinierat sätt genom att utbyta meddelanden 

(Christiansson, 2000; Goldkuhl, 1996b; Mathiassen med flera, 1998). På det 

sättet skapas avgränsade objekt som tillhandahåller en funktionalitet med 

tillhörande data. Det omgivande systemet har tillgång till objektet via 

kommunikationsgränssnitt. Tanken är att dessa objekt skall kunna återanvändas 

i en rad tillämpningar.  

Inom objektorienteringen finns det ett antal principer för att kunna förstår och 

beskriva komplexa system: partitionering, klassifikation och polymorfism.  

Partitionering (’modularity’) är en princip som kommer från systemteorin och 

innebär en indelning av ett stort system i mindre delsystem som i sin tur kan 

bestå av delsystem. Detta leder till en nivåindelad beskrivning som kan men 

inte behöver vara hierarkisk. Det viktigaste är att de olika delarna inom en nivå 

är sammankopplade (Wiktorin 2003).  

Klassifikation (’classification’) innebär att likheter inom och mellan olika 

fenomen identifieras Klassifikationen kan byggas ut till flera nivåer och kan 

vara hierarkiska där de högre nivåerna är mer generella.   

Polymorfism (’polymorphism’) är också en princip för att hantera komplexitet. 

Det räcker med att veta hur ett meddelande uttrycks Mottagarens tolkning av 

meddelandet kan ignoreras (Christiansson, 2000).  

3.5.2 Grundläggande begrepp  

Nedan beskrivs olika definitioner som är viktiga för att förklara vad som menas 

med objekt och klass  

Objekt   

”An object has state, behaviour, and identity; the structure and 

behavior of similar objects are defined in their common class; 

the terms instance and object are interchangeable.” (Booch, 

1994, s 83).  

Booch menar med tillstånd (’state’) både de statiska och dynamiska egenskaper 

som varje objekt har. Vi kan till exempel ha ett objekt som är en röd bil. Bilen 

har statiska egenskaper (färg) och färgen har ett värde (röd färg).  
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”The state of an object encompasses all of the (usually static) 

properties of the object plus the current (usually dynamic) 

values of each of these properties” (ibidem, s 84). 

Med beteende (’behavior’) menar Booch att ett objekt både kan utföra 

handlingar samt reagera på handlingar. Dessa handlingar kan påverka objektets 

egna egenskapsvärden eller andra objekt i sin omgivning. Till exempel kan en 

bil starta, bromsa med mera.  

”Behavior is how an object acts and reacts, in terms of its state 

changes and message passing.” (ibidem, s 86).  

Varje objekt har en unik identitet. Det är det unika identiteten som skiljer ett 

objekt från andra objekt.  

Eriksson och Penker (1996, s 323-324) ger följande definition av begreppet 

objekt: 

”Ett objekt är något som är greppbart i intellektuell mening 

(fysisk eller logiskt). Ett objekt har ett unikt id, ett tillstånd och 

ett beteende. Tillståndet hos ett objekt bestäms av attributens 

värde och de relationer som finns till andra objekt. Beteendet 

bestäms av de metoder som finns att tillgå i objektet. Ett objekt 

hör till en viss klass, som beskriver implementationen av 

metoder och typer på attributen.” 

I litteraturen finns olika beskrivningar av vad som menas med ett objekt. 

Christiansson (2000) har försökt att reda ut begreppet och enligt honom finns 

det tre olika typer av objekt:  

• V-objekt – Det är objekt som representerar verkligheten i vårt 

medvetande, de faktiska fenomenen. Ett exempel är en bil (se figur 11 

nedan).  

• R-objekt – Det är objekt som är representation av verkliga objekt i 

modeller (se figur 11 nedan).  

• I-objekt – Det är objekt som en del i mjukvara och ’i’ står för 

implementation (se figur 11 nedan).  

Klass  

En klass anger en beskrivning som gäller för ett antal objekt. I klassen uttrycks 

de gemensamma egenskaper och de gemensamma beteende som alla objekt av 

en klass har. Varje objekt tillhör en klass (Christiansson, 2000; Eriksson och 

Penker, 1996; Mathiassen et al., 1998; Wiktorin, 2003).  

Enligt figur 11 har vi en klass som heter Bil vilket representeras av tabellen 

längst upp till höger. En enskild bil (ett r-objekt, som är representation av 

verklighet) har alltid ett tillstånd (färg och motor) och vissa beteenden (starta, 

bromsa med mera).  Detta medför att r-objekt som innehåller liknade 

informationsmängder eller beteenden beskrivs i samma klass Detta är den 

grundläggande förutsättningen för att generera objektorienterad programmer-
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ing. Genom att skapa klasser (datatyp) kan denna klass användas för att 

generera i-objekt (instanser, variabler). För objektorienterad programmering är 

klassbegreppet fundamentalt och utan detta kan man inte bedriva 

objektorienterad programmering.  

Gränssnitt  

I samband med objektorienterad programmering är det olika objekt som 

interagerar med varandra genom att ett objekt skickar ett meddelande till ett 

annat objekt för att åstadkomma något.  Vi säger att ett objekt använder en 

metod i ett annat objekt. Tekniken att kommunicera via specificerade 

meddelanden gör att objektens kommunikationssgränssnitt måste definieras. 

Detta gränssnitt beskriver vilka metoder som objektet erbjuder samt in- och 

utdata (Christiansson, 2000; Eriksson och Penker, 1996; Wiktorin, 2003).  

3.5.3 Objektorienterade strukturer  

Enligt Mathiassen med flera (1998) finns det två nivåer av strukturella 

relationer: 

1 Klasstrukturer - det är den mest abstrakta nivån av strukturella 

relationer. Dessa strukturer anger statiska (begreppsmässiga) samband 

mellan två eller flera klasser. Klasstrukturer knyter ihop klasserna och 

denna förbindelse är inte lätt att ändra.  

2 Objektstrukturer – det är den konkreta nivån av strukturella relationer. 

De anger dynamiska och konkreta samband mellan två eller flera objekt 

samt beskriver hur vissa bestämda objekt är kopplade ihop.  

Strukturer mellan klasser  

Det finns två struktureringsformer på klassnivå: generaliseringsstruktur och 

klusterstruktur. Generalisering är en struktur i vilken en generell klass 

(superklass) beskriver egenskaper och beteenden som är gemensamma för ett 

antal speciella klasser (subklasser). Subklasser ärver egenskaper och beteende 

från superklassen (Mathiassen med flera, 1998). Till exempel kan klassen 

personbil ärva egenskaper från klassen bil.  

Strukturer mellan objekt  

Aggregat och associationer är strukturer på objektnivå. Enligt Mathiassen med 

flera (1998) kan dessa strukturer även ritas som förbindelser mellan klasser.  

Aggregat anger att ett objekt består av andra objekt. Sådana objekt kallas för 

helhet vilket betyder att de består av ingående delar. Till exempel består en bil 

av fyra hjul, motor, växellåda med mera.  

En association är också en relation mellan två eller flera objekt. Här är dessa 

objekt likställda (ingen hierarki). Koppling är av typen känner till, är-knuten-till 

med mera. Till exempel kan en bil ha noll eller flera ägare medan en ägare kan 

äga en eller flera bilar.   
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Figur 11: En verklighet beskriven i en objektorienterad modell (Källa: Christiansson, 
2000) 

3.6 Rational Unified Process (RUP)  
Objektorientering är idag det dominerade perspektivet i samband med 

systemutveckling och Rational Unified Process (vidare RUP) RUP är den 

objektorienterad metod som har fått den mest omfattande spridning. Detta gör 

att RUP är den dominerande objektorienterade systemutvecklingsmetoden idag 

(Wiktorin, 2003). RUP är en kommersiell produkt utvecklad av Rational 

Software (och därifrån namnet ’Rational’). Idag är det IBM som äger 

produkten.  RUP är utvecklat av kända förespråkare för det objektorienterade 

perspektivet, nämligen Grady Booch, Ivar Jacobson och James Raumbaugh 

(Lunell, 2003). Roller och artefakter  

RUP bygger på ett antal grundläggande begrepp och tre av dessa är: roller, 

aktiviteter och artefakter.  

En roll definierar beteendet och ansvaret hos en individ eller hos en grupp av 

individer. Beteendet uttrycks i form av de aktiviteter som rollen utför. De 

ansvarsområden som hör till en roll uttrycks vanligen i relation till de artefakter 

som rollen skapar, modifierar och kontrollerar. En person kan ha olika roller i 

ett projekt och äga en mängd artefakter.  

Enligt RUP kan en artefakt vara olika typer av dokumentation, källkod och 

binär kod. RUP’s starka rekommendation är att inte producera 
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pappersdokument. Dokumentation bör produceras och underhållas av det 

verktyg som används för att skapa och hantera dem.  

Systemutvecklingsarbetet beskrivs i RUP som en iterativ process som består av 

fyra faser och ett antal arbetsflöden.  

Den första dimensionen (den horisontella axeln) i RUP representerar faserna 

och tiden. Denna dimension beskrivs i avsnitt 3.6.1. Den andra dimensionen 

(den vertikala axeln) i RUP representerar de primära arbetsflödena och beskrivs 

i avsnitt 3.6.2. 

3.6.1 RUP’s faser   

Den första dimensionen (den horisontella axeln) i RUP representerar tiden. 

RUP’s fyra faser: inledning, etablering, konstruktion och överlämning utgör en 

utvecklingscykel. En iteration innebär att aktiviteter för kravhantering, analys 

och design, implementering, test och driftsättning genomförs Flera iterationer 

kan genomföras i varje fas  

I varje iteration kan alltid alla dessa arbetsflöden genomföras men olika 

aktiviteter är mer eller mindre viktiga i olika faser. I samband med 

inledningsfasen finns till exempel en fokus på kravhantering och i samband 

med etablering är det analys och design som är i fokus. Varje fas har ett mål 

som slutar i en större milstolpe. En milstolpe kan ses som en beslutspunkt där 

man fattar ett beslut.  

Inledningsfasen har som syfte att lägga grund för det fortsatta arbetet. Arbetet i 

denna fas fokuserar främst på kravanalys, projektplanering samt att skapa 

utvecklingsmiljö. Fasen slutar med milstolpen ’Livscykelmål’. Det betyder att 

en överenskommelse mellan olika aktörer om de huvudsakliga kraven på 

systemet fattas Användningsfallsmodellen för IT-systemet används som en 

bekräftelse på att alla har förstått kraven på samma sätt.  

Etableringsfasen är en fördjupning av föregående fas Arbetet i denna fas 

fokuseras på krav och arkitektur. I arbetet med krav används 

användningsfallsmodellen från föregående fas Denna innebär att de 

funktionella kraven förfinas Arkitekturarbetet är det viktigaste arbete som 

utförs i denna fas Arkitekturbeskrivningen (’Software Architecture Document’, 

SAD) är ett centralt dokument som skapas i denna fas Den ger en beskrivning 

av de arkitekturella vyerna av systemet (se avsnitt 3.6.3). Etableringsfasen 

avslutas med milstolpen ’Livscykelarkitektur’.  

Konstruktionsfasen har som syfte att åstadkomma den första 

implementationen av systemet. Arbetet i denna fas vilar på den arkitektur som 

har tagits fram under föregående fas. I denna fas designas, implementeras, 

testas och integreras successivt nya delar av ett system. Nya artefakter som tas 

fram är systemet, testsvit (som innehåller testfall, testförande och testskript), 

driftsättningsplan och utbildningsmaterial. Konstruktionsfasen avslutas med en 

större milstolpe som kallas ’Initialt funktionsduglig’.  

Överlämningsfasen har som syfte att tillhandahålla systemet till kunden och 

användarna. Fokus i denna fas ligger på utvärdering och anpassning. Nya 

artefakter är utgåveinformation (innehåller beskrivning av förändringar mot 

tidigare version samt kända begränsningar) och stödmaterial (innehåller 
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manualer riktade till olika användare, till exempel manualer för användare samt 

underhållsmanual till förvaltare). Fasen avslutas med en milstolpe som kallas 

för ’Produktutgåva’.  

3.6.2 RUP’s arbetsflöden  

Den andra dimensionen (den vertikala axeln) representerar de primära 

arbetsflödena (’workflows’). Arbetsflöden kopplar ihop aktiviteter och roller. 

Tonvikt på de olika aktiviteterna varierar mellan faserna. Enligt Lunell (2003) 

finns det sex tekniska arbetsflöden och tre stödjande arbetsflöden.  

Följande sex arbetsflöden finns:  

Verksamhetsmodelleringen (’business modelling’) - detta arbetsflöde är 

behovsstyrt. Det betyder att det utförs om projektet kräver det. Det kan vara en 

del av ett systemutvecklingsprojekt men kan även vara ett eget projekt. Krav på 

IS kan till stor del härledas från modeller av verksamheten (se nästa avsnitt).   

Krav (’requirements’) – här lägger RUP stor vikt på användningsfalls-

modellering som endast omfattar funktionella krav på systemet. Det finns andra 

modeller som beskriver icke-funktionella krav (se tabell 7 nedan). Enligt RUP 

är det inte möjligt att tidigt komma fram till en fullständig kravbild och därför 

finns detta arbetsflöde med ända in i överlämningsfasen.  

Analys och design (’analysis & design’) - har som syfte att översätta kraven 

till en systemspecifikation. En väsentlig del av detta arbete handlar om att finna 

och prova ut en tillförlitlig arkitektur för systemet. (se mer om arkitektur i 

avsnitt 3.63).  

Implementering (’implementation’) – i detta arbetsflöde sker själva 

programmeringen och sammansättningen av IS. Detta arbetsflöde har sin 

tyngdpunkt i konstruktionsfasen. Det är intressant att detta flöde kan 

förekomma redan under förberedelsefasen i RUP. Oftast sker detta för att prova 

till exempel gränssnitt mellan äldre och nyare systemdelar.  

Test (’test’) - har som syfte att utvärdera kvaliteten hos det IS som produceras. 

RUP beskriver många tester som börjar tidigt i projektet.  Test börjar med 

testplanering och en viss utvärdering sker redan under förberedelsefasen. 

Testning fortsätter under hela projektet ända till slutlig leverans.  

Driftsättning (’deployment’) - har som syfte att lämna över IS med tillhörande 

artefakter till användarna och att få dessa att acceptera och börja använda 

systemet.  

Med utgångspunkt från ovanstående beskrivning av arbetsflödena ser vi att 

RUP har följt OMG:s modell. Arbetsflödena är likadana och det förespråkas ett 

iterativt arbetssätt. En skillnad är dock att arbetsflödena i RUP pågår parallellt.   

Enligt RUP finns det tre stödjande arbetsflöden med syfte att bygga upp den 

infrastruktur som ett projekt behöver:  

Konfigurations- och ändringsstyrning (’Configuration & Change 

Management’, CMM) - i ett iterativt projekt kommer många versioner av olika 

artefakter att tas fram. CMM innebär versionshantering av artefakter samt 

konfigurationskontroll, det vill säga kontroll av vilka delar som ett IS består av. 

En viktig aktivitet är också att administrera ändringar i artefakterna.  
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Utvecklingsmiljö (’environment’) - i detta arbetsflöde skapas 

utvecklingsmiljön. Detta gäller både att tillhandahålla hårdvara och mjukvara i 

form av licenser, användarkonton, utvecklingsverktyg, programbibliotek och 

komponentlager.  

Projektledning (’project management’) - det som skiljer detta arbetsflöde från 

andra och generella sätt att bedriva projektledning är planering av det iterativa 

arbetssättet, till exempel att planera för faser och iterationer.  

3.6.3 En arkitekturcentrisk process  

I RUP är systemets arkitektur viktig. RUP definierar arkitektur för ett specifikt 

system på följande sätt: 

”Programvaruarkitektur behandlar inte bara struktur och 

beteende, utan även användning, funktionalitet, prestanda, 

förändringstålighet, återanvändning, begriplighet, ekonomi, 

tekniska begränsningar och kompromisser, samt estetiska 

frågor.” (Kruchten, 2002, s 84).  

Enligt ovanstående omfattar RUP’s arkitekturbegrepp både funktionella och 

icke-funktionella krav. RUP använder flera olika typer av modeller för att 

representera olika vyer av systemets arkitektur. 

”En arkitekturell vy är en förenklad beskrivning (en abstraktion) 

av ett system ur ett speciellt perspektiv, som behandlar 

speciella frågor och utelämnar saker som inte är relevanta ur 

detta perspektiv. ” (ibidem, s 87).  

RUP använder ett tillvägagångssätt med multipla vyer (så kallad 4+1-vymodell) 

för att beskriva ett specifikt systems arkitektur. Dessa vyer är: logisk vy, 

processvy, implementationsvy, driftsättningsvy och användningsfallsvy. Figur 

12 visar de olika vyerna och vilka roller i RUP som är knutna till de olika 

vyerna samt vilka aspekter man lägger störst vikt vid i dem.  
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Figur 12: 4+1-vymodellen över arkitektur (Källa: Kruchten, 2002, s 87) 

Det är dessa olika vyer som dokumenteras i ’Software Architecture Document’ 

med hjälp av ett antal olika modeller (se tabell7).  

Tabell 7: Relation mellan modeller och vyer (Källa: Kruchten, 2003, s 90)  

Modell Arkitekturell vy 

Designmodell Logisk vy 

Processmodell Processvy 

Implementationsmodell Implementationsvy 

Driftsättningsmodell Driftsättningsvy 

Användningsfallsmodell Användningsfallsvy 

 

Enligt Kruchten (ibidem) är den logiska vyn en abstraktion av designmodellen 

som identifierar de viktigaste designpaketen, delsystemen och klasserna av det 

system som skall byggas. Det betyder att den logiska vyn ger en 

implementationsoberonde bild av hur systemet skall vara uppbyggt samt hur det 

ska bete sig. Man vill åstadkomma en modell av ett system som kan leverera 

den funktionalitet som definieras av användningsfallsvyn (Lunell, 2003).  Den 

logiska vyn utvecklas under arbetsflöden ’Analys och design’. Ansvaret för 

detta arbete ligger på arkitekten och arbetet resulterar slutligen i en 

designmodell. 

Systemarkitekten utvecklar analysmodellen och skisserar på en designmodell 

som sedan förfinas av en designer. Analysmodellen används för att fånga 

användarnas begreppsvärld i en klass/objektdiagram vilket innebär att detta 
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diagram används i kommunikationen med användarna. Designmodellen förfinar 

analysmodellen med implementationsorienterade klasser vilket innebär att 

designmodellen används i kommunikationen med programmerarna. 

RUP erbjuder flera diagram för att beskriva ett objekts beteende samt 

samverkan mellan dessa objekt. Dessa diagram är aktivitets-, sekvens-, 

samverkans- och tillståndsdiagram. Diagrammen kan användas i både 

analysmodellen och designmodellen. Dessa diagram ger både en översiktlig och 

en detaljerad bild av systemets beteende (ibidem).  

Implementationsvyn (Kruchten, 2002, s 98) beskriver hur programvaru-

modulerna är organiserade i utvecklingsmiljön. Detta dokumenteras i en 

implementationsmodell. I implementationsmodellen är komponentdiagrammet 

viktigt. Komponentdiagrammet beskriver vilka komponenter som skall 

användas för att bygga systemet och hur dessa komponenter är grupperade.   

Det är komponentdiagram som används för att beskriva det framtida systemet i 

termer av enskilda komponenter samt vilka beroenden som finns mellan dessa. 

(Kruchten, 2002; Lunell 2003). Man måste också beskriva hur komponenterna 

förhåller sig till designmodellen. Det finns inget diagram som visar detta utan 

detta måste beskrivas i komponentdokumentationen.  

Implementationsmodellen konstrueras av arkitekten och syftet är att ge 

underlag för implementationsarbetet. Det är testare, systemintegratörer, 

konfigurationsansvarig och implementatörer som använder implementations-

modellen (Lunell, 2003).  

Processvyn (Kruchten, 2002) behandlar en systemets samtidighetsaspekter 

under drift. Detta gäller sådant som samtidighet, parallellism, systemstart, 

systemstopp med mera. Denna vy är av vikt för systemets prestanda, 

tillförlitlighet och resursutnyttjande (Lunell, 2003). Detta dokumenteras i en 

processmodell och i processmodellen används diagram från andra arkitekturella 

vyer, till exempel från den logiska vyn och implementationsvyn med 

kompletterande information. Det är arkitekten, designer, integratören och 

testare som har intresse av denna vy.  

Driftsättningsvyn (Kruchten, 2002) visar en hur de olika exekverbara 

modulerna och andra körbara komponenter är relaterade till den underliggande 

tekniska plattformen. Denna vy ger den information som behövs för att 

konfigurera, installera och sätta systemet i drift. Detta dokumenteras i en 

driftsättningsmodell. Ett viktigt dokument är driftsättningsdiagrammet.  

Användningsfallsvy (ibidem) har en speciell roll för arkitekturen eftersom den 

innehåller några nyckelscenarier eller användningsfall. Användningsfallsvy ser 

på systemet utifrån användarens synvinkel. Den visar vad systemet ska kunna 

användas till och hur det skall användas I figur 12 är denna vy placerad i mitten 

vilket har en viss betydelse. Enligt Lunell (2003) är denna vy placerad på det 

sättet för att visa att den håller övriga vyer samman. Den kallas av Lunell för en 

’integrerande’ vy. I figur 12 har användningsfallsvyn även en annan form (oval 

form). Det visar enligt Lunell att den är fristående från andra vyer.  

Användningsfallsvyn tillhör arbetsflödet ’krav’. En användningsfallsmodell 

utvecklas av systemanalytikern för att fånga de funktionella kraven på 

systemet. Användningsfallsmodellen som ligger till grund för 

systemutvecklingen beskrivs närmare i nästa avsnitt.  



 

 62 

3.6.4 En användningsfallsdriven process  

I samband med systemutveckling är det viktigt att kunna spåra hur 

verksamhetens krav transformeras till det implementerade informationssystem. 

RUP använder sig av verksamhetsanvändningsfallsmodell, objektmodell för 

verksamheten samt användningsfallsmodell (för IS) för att möjliggöra detta. 

Dessa modeller utgör en länk för att förstå hur krav som kommer från 

verksamheten (i form av verksamhetsanvändningsfallsmodell och objektmodell 

för verksamheten se figur 13) transformeras till krav på de IS som skall 

utvecklas (användningsfallsmodell). Användningsfallsmodellen omvandlas till 

designmodell och implementationsmodell och till slut till ett realiserat system.  

Verksamhetsmodellering är det arbetsflöde i RUP som resulterar i en 

användningsfallsmodell för verksamheten samt en objektmodell för densamma. 

Verksamhetsmodellering är modellering på en högre abstraktionsnivå som 

motsvarar hela verksamheten istället för ett enskilt IS (Krutchen, 2002, s 109).  

Användningsfallsmodellen för verksamheten visar verksamhetens tänkta eller 

existerande funktioner (Lunell, 2003, s 185-187). Ett användningsfall för 

verksamheten betecknar hur verksamheten kan producera något konkret av 

värde för en verksamhetsaktör, till exempel de tjänster som en verksamhet 

erbjuder. Vanlig notationsform är en kombination av text, aktivitets- och 

sekvensdiagram. Ett verksamhetsobjekt är (ibidem) ’de saker’ som produceras, 

granskas och överlämnas till verksamhetsaktörer. Verksamhetsobjekt har ett 

långt liv.  

En användningsfallsrealisering för verksamheten beskriver hur användnings-

fallet utförs och beskriver hur användningsfallet uppnår sitt resultat genom att 

instanser av verksamhetsroller samarbetar och tillsammans hanterar 

verksamhetsobjekt (ibidem). Detta beskrivs i objektmodellen för verksamheten. 

Det är verksamhetsroller som genom samverkan hanterar verksamhetsobjekt 

och uppnår ett resultat.  

Lunell (ibidem, s 187) skriver: 

”En stor fördel med verksamhetsmodellering är att de modeller 

som utvecklas ger den fortsatta systemutvecklingen en flygande 

start. I arbetet med att finna verksamhetsaktörer, -roller, -

användningsfall (realiseringar) och –objekt skapas värdefulla 

indata till systemutvecklingen.”  

Användningsfallsmodellen för IS utvecklas i arbetsflödet ’krav’ och har 

objektmodellen för verksamheten som utgångspunkt (Krutchen, 2002, s 107).  

Ett användningsfall för IS kallas ett eller flera typiska sätt att använda ett 

system som leder till ett resultat som har ett värde för en viss aktör. Aktör 

definieras som någon eller något utanför systemet som ändå interagerar med 

systemet. Det betyder att en aktör kan vara en individ och/eller apparat (till 

exempel annat system). Användningsfallsmodellen utgör sedan grunden för 

övriga arbetsflödena i processen (Kruchten, ibidem; Lunell, 2003; Wiktorin, 

2003). Enligt Kruchten (2002, s 102) består användningsfallsmodellen av 

mängden av alla användningsfall för systemet, eller en del av systemet, 

tillsammans med mängden av alla aktörer som integrerar med dessa 

användningsfall. Den beskriver systemets hela funktionalitet och utgör en 
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modell över systemets omgivning och tänkta funktioner. I arbetsflödet för 

analys och design är det användningsfallen som är den brygga som förenar 

kraven och designaktiviteterna. Det är här som användningsfallen realiseras i 

termer av samverkande objekt i designmodellen som sedan transformeras till en 

implementationsmodell.

 

Figur 13: Användningsfall som referenspunkt för övriga arbetsflöden (Källa: Kruchten, 
2002 och Lunell, 2003) 

Användningsfallen implementeras i designklasser. Under arbetsflödet för ’test’ 

är det användningsfallen som utgör grunden för att identifiera testfall och 

testprocedurer (Kruchten, 2002).  Användningsfallen tas också som 

utgångspunkt för struktur och innehåll när man bygger användarmanualer, 

eftersom användningsfallen specificerar hur en användare interagerar med 

systemet.  

3.7 Slutsatser  
I detta kapitel har det traditionella sättet att se på systemutveckling och vilka 

problem detta har orsakat både ur utvecklings- och förvaltningssynpunkt 

beskrivits Objektorientering har varit det dominerande perspektivet på 

systemutveckling under slutet av 90-talet och början av 2000-talet. 

Objektorientering har betraktats som ett sätt att lösa problem med det 

traditionella sättet att bedriva systemutveckling och det perspektivet har också 

beskrivits i detta kapitel. Det har också framgått att det är viktigt IS möter de 

krav som kommer från verksamheten och att dessa krav ska kunna spåras i de 

objekt och komponenter som används för att realisera systemet. Det har 

nämligen visat sig att även system uppbyggda med hjälp av ett objektorienterat 

synsätt inte har löst alla de problem som är förknippade med traditionell 

systemutveckling.  Detta utgör en grund för att förstå tankarna bakom 

framväxten av komponentbaserad systemutveckling som presenteras i kapitel 4. 
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4 HANTERING AV MJUKVARUKOMPONENTER I 
TEORIN  

Syftet med detta kapitel är att beskriva hur hantering av 

mjukvarukomponenter beskrivs i teorin. I avsnitt 4.1 introduceras 

begreppen komponentbaserad systemutveckling (KBSU) och komponent-

baserat system (KBS). I avsnitten 4.2, 4.3 och 4.4 beskrivs, problematiser-

as och definieras tre begrepp i samband med KBSU: återanvändning, 

komponent och komponentbaserad systemarkitektur. I avsnitt 4.5 beskrivs 

konfigurationsstyrning och komponentlager. Både komponenter och 

komponentbaserade system behöver förvaltas och detta beskrivs i avsnitt 

4.6. Nya roller som behövs vid utveckling och förvaltning av komponenter 

och komponentbaserade system beskrivs i avsnitt 4.7. Kapitlet avslutas 

med en sammanfattning i avsnitt 4.8.  

4.1  Inledning 
Det svenska begreppet komponentbaserad systemutveckling (KBSU) motsvaras 

av flera olika begrepp i engelsk och amerikansk litteratur. Några av dessa 

begrepp är: ’component-based development’ (CBD), ’component-based 

software development’ (CBSD), ’component-based software engineering’ 

(CBSE) och ‘component-based development and integration’ (CBDi).    

Enligt Li med flera (2004) bygger komponentbaserad systemutveckling på 

återanvändning av befintliga komponenter som sätts samman. På det sättet 

bedrivs systemutveckling på ett mer rationellt sätt:  

”Komponentbaserad utveckling handlar om att snabbt bygga 

kvalitetssystem som uppfyller ett affärsbehov, helst genom att 

använda delar snarare än att tillverka varje enskild 

beståndsdel.” (Kruhten, 2002, s 93). 

KBSU ses som en lösning på ett antal problem som den traditionella system-

utvecklingen har gett upphov till. Den kan också ses som lösningen på de nya 

krav och utmaningar som den moderna systemutvecklingen ställs inför (se 

kapitel 1).  
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”Systems are no longer built from scratch using archaic 

software development life-cycle methodologies. Following the 

success of the structured design and OO paradigms, 

Component-Based Software Development (CBSD) has emerged 

as the next revolution in software development.” (Vitharana, 

2003, s 67). 

Komponentbaserad utveckling är inte samma sak som objektorienterad 

systemutveckling (som beskrevs i föregående kapitel) men den har både 

påverkat tankarna bakom och själva utvecklingen av ett komponentbaserat 

arbetssätt. KBSU utgör en kombination av olika arbetssätt. Herzum och Sims 

(2000, s 12) skriver:  

”Component-based development encompasses not only the new 

component technology but also a set of traditional approaches 

and techniques, including object-oriented development, 

database modelling, and years of experience in the 

development of large-scale distributed systems, and places all 

these at the service of the developer.”  

Att fokus ligger på komponenter och återanvändning gör också att 

slutprodukten, i samband med komponentbaserad systemutveckling, skiljer sig 

från både traditionell systemutveckling och objektorienterad systemutveckling.  

I avhandlingen används därför begreppen: 

• informationssystem (IS) för system som byggs upp med traditionella 

systemutvecklingsmetoder och objektorienterade systemutvecklings-

metoder (se kapitel 3), 

• komponentbaserade system (KBS) för informationssystem som bygger 

på återanvändning av generella komponenter och är sammansatta av 

både generella och specifika komponenter (se avsnitt 4.4). 

Komponentbaserad systemutveckling handlar om att återanvända komponenter 

i flera olika komponentbaserade system. Komponentbaserad systemarkitektur 

anses vara nödvändig för att kunna utveckla och underhålla komplexa system. 

Sådana system och komponenter måste också förvaltas (Asker med flera, 1996; 

Wiktorin, 2003).  

Därför beskrivs och diskuteras följande begrepp: återanvändning (avsnittet 4.2), 

komponent (avsnittet 4.3), komponentbaserad systemarkitektur (avsnittet 4.4), 

konfigurationsstyrning och komponentlager (avsnittet 4.5) samt komponent-

förvaltning och komponentbaserad systemförvaltning (avsnittet 4.6).  
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4.2 Återanvändning 
Motsvarigheten till det svenska begreppet återanvändning i engelsk och 

amerikansk litteratur är ’reuse’, ’software reuse’, ’code reuse’ och ’reusable 

software engineering’.  

Enligt Jacobson med flera (1992, s 289) kan återanvändning i en system-

utvecklingsprocess innebära återanvändning av ’allt’. Med ’allt’ menas det som 

kan återanvändas vid senare tillfälle, till exempel: information, erfarenheter, 

kunskap, systemarkitekturer, utvecklingsmetoder, kod med mera.  

Christiansson (2000, s 122) definierar återanvändning som:  

”en planerad, medveten satsning som bör leda till att 

verksamheten skapar, använder och förvaltar återanvändbara 

resurser för att minska framtida resursåtgång.” 

Christiansson använder begreppet ’återanvändbar resurs’ vilket också indikerar 

på en palett av olika artefakter som kan återanvändas. Asker med flera (1996, s 

21) definierar återanvändning på följande sätt: 

”Återanvändning är att använda, och vid behov anpassa, en 

generaliserad komponent i många olika sammanhang.” 

Återanvändning kan ha olika former, allt från en opportunistisk återanvändning 

eller ’happening’ fram till en systematisk återanvändning (Griss, 1993; 

Sommerville, 2001; Li med flera, 2004). Opportunistisk återanvändning är 

vanligt vid programmering där man hittar kod som passar in (Griss, 1993). 

Systematisk återanvändning kräver en välplanerad satsning. För att kunna 

uppnå en högre nivå av återanvändning krävs det initial investering av resurser 

(ibidem). 

I denna avhandling ligger fokus på återanvändning av mjukvarukomponenter. 

Återanvändning i avhandlingen ses som en systematisk satsning vilket innebär 

att den är planerad och medveten.   

4.2.1 Vanföreställningar kring återanvändning  

Enligt Wiktorin (2003) finns det tre vanföreställningar kring återanvändning.  

Den första är att likställa återanvändning med objektorientering. Enligt 

Wiktorin är det ingen garanti för återanvändning att använda objektorientering. 

Det krävs att företaget löser ett antal andra frågor som har att göra med styrning 

och organisation av utvecklingsarbetet.   

Den andra vanföreställningen är att företag tjänar mest på att återanvända kod. 

Inom objektorientering har det funnits förväntningar att återanvändning av 

klasser skulle ge stora fördelar. Dessa förväntningar har dock inte infriats.  

Sommerville (2001, s 310) skriver:  

”Single object classes were too detailed and specific and had to 

be bound with an application either at compile-time or when 
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the system was linked. Detailed knowledge of the classes were 

required to use them and this usually meant that source code 

had to be available.”  

Den tredje vanföreställningen enligt Wiktorin (2003) är att det går att köpa ett 

antal klassbibliotek som sedan monteras ihop till en tillämpning. Klassbibliotek 

från olika leverantörer skiljer sig mycket åt vilket gör att anpassningen blir dyr 

(Wiktorin, 2003).  

4.2.2 Organisation för återanvändning 

Wiktorin (2003) menar att ett komponentbaserat arbetssätt (som grund för 

systemutveckling) ställer andra krav på hur man organiserar systemutvecklings-

arbetet jämfört med traditionell systemutveckling. Figur 14 illustrerar hur 

systemutvecklingsprojekten ställer krav på komponentutvecklingen som i sin 

tur levererar generella komponenter till projekten.  

 

Figur 14: En tänkbar organisation för effektiv komponentanvändning (Källa, Wiktorin, 
2003, s 218) 

Det betyder att i en miljö med fullt utvecklad komponentanvändning kan det 

finnas två utvecklingsroller, dels de som tar fram komponenter och dels de som 

monterar ihop dem till ett färdigt KBS.  

Detta innebär att man separerar utveckling av generella återanvändbara 

komponenter från utveckling av KBS (Sommerville, 2001; Li med flera, 2004). 

Detta betyder också att det finns två utvecklingsprocesser: 

komponentutveckling för återanvändning (’development-for-reuse’) och 

komponentbaserad systemutvecklingsprocess (’development-with-reuse’). 

Komponentutveckling för återanvändning innebär att man anskaffar 

komponenter som skall återanvändas inom organisationen. Komponentbaserad 
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systemutvecklingsprocess innebär att man återanvänder de anskaffade 

komponenter. 

4.2.3 Komponentanskaffning för återanvändning 

Komponenter kan anskaffas på två olika sätt: utvecklas i egen regi (’in-house’) 

eller köpas på marknaden (Asker med flera, 1996; Li med flera, 2004).  Enligt 

Li med flera (2004) kan organisationer som köper komponenter på marknaden 

väljer så kallade COTS-komponenter (’Commercial-Off-The-Shelf’) och/eller 

OSS-komponenter (’Open Source Software’).    

Komponentanskaffning för återanvändning påminner om den normala 

systemutvecklingsprocessen (Christiansson och Jakobsson, 2004, s 92-94) på 

det sättet att även vid komponentutveckling behöver man analysera krav, 

designa, implementera, integrera och testa. Men det finns dock tre viktiga 

skillnader: 

• Kraven kommer från flera olika KBS, vilket gör att det är svårare att 

definiera kraven (ibidem). För att kunna tillgodose dessa krav så måste 

komponenterna uppdateras snabbt. Nya versioner av komponenter 

släpps snabbare än nya versioner av de system där komponenterna 

ingår. 

• Komponenten måste designas på en mer generell nivå jämfört med en 

komponent som bara ska användas i ett specifikt system för att vara 

återanvändbar (ibidem).  

• Det krävs en mycket exakt komponentdokumentation genom att den 

som utvecklar komponenten inte är den som skall använda 

komponenten.  

Det fordras mer resurser att utveckla generella komponenter för återanvändning 

jämfört med att utveckla komponenter för det egna projektet (Wiktorin, 2003). 

Därför behövs det en finansiär som är villig att ta risken att finansiera den 

generella komponentutvecklingen. Detta utgör ofta en investering som får tas 

på strategisk nivå, eftersom det är svårt att motivera denna kostnad med 

utgångspunkt från ett enskilt systemutvecklingsprojekt. 

En möjlig väg kan vara att delegera komponentutvecklingen till 

utvecklingsprojekten (ibidem). Detta kräver stark samordning, till exempel för 

att skapa nödvändiga generella krav. Det bör även finnas en speciell budget för 

generell komponentutveckling som särredovisas i projektet.  

I samband med utveckling och/eller inköp av komponenter behöver krav på 

komponenter specificeras på en mer generell nivå. Domänanalys är en aktivitet 

som kan användas för att ta fram dessa krav. Enligt Wiktorin (2003) är en 

domän ett tillämpningsområde där det finns ett antal liknande system i drift 

eller utveckling. Målet är att hitta och avgränsa ett område med liknande och 

återkommande funktioner. Dessa funktioner skall då gå att återanvända.  

”Tanken är att det skall gå att bygga en modell över de 

systemdelar, som är lika mellan de olika systemen, en 

domänmodell. Det är domänanalytikern som gör 
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domänanalysen och alltså tar fram specifikationerna för de 

återanvändbara (domän) objekten.” (ibidem, s 181).  

Enligt Asker med flera (1996) finns det många olika metoder för att hitta en 

återanvändbar komponent. Enligt författarna är en god kunskap om 

verksamheten och dess framtida utveckling det viktigaste bidraget för att hitta 

och avgränsa återanvändbara domäner (se även avsnitt 4.4).  

4.2.4 Komponentbaserad systemutvecklingsprocess 

Sommerville (2001) menar att komponentbaserad systemutveckling kan 

bedrivas genom att inkludera speciella återanvändningsaktiviteter i 

systemutvecklingsprocessen.  Enligt Sommerville (2001, s 313) kan 

återanvändning integreras i systemutvecklingen på två sätt:  

Det första sättet innebär att man designar systemet och sedan letar efter 

lämpliga komponenter. Detta innebär följande arbetssteg: 

• Genomför en design av systemets arkitektur   

• Specificera krav på de komponenter som behövs  

• Sök efter och identifiera återanvändbara komponenter 

• Integrera de funna komponenterna 

Det andra sättet som Sommerville (2004, s 450-451) förespråkar är en mer 

radikal förändring av systemutvecklingsarbetet. Den bygger på att det finns en 

stor mängd av återanvändbara komponenter att tillgå. Detta innebär följande 

arbetssteg: 

• Ta fram kraven på KBS (’outline system requirements’) - detta skall 

göras på en övergripande nivå eftersom alltför detaljerade krav 

begränsar antalet möjliga komponenter. 

• Genomför en komponentanalys (’identify candidate components’) - 

detta innebär att man identifierar vilka återanvändbara komponenter 

som skall matcha kraven. I de flesta fall kan ingen exakt matchning 

göras mellan krav och komponenter. 

• Förändring av krav (’modify requiremens according to discovered 

components’) - detta betyder att man granskar kraven på KBS på nytt 

med utgångspunkt från de återanvändbara komponenter som är 

tillgängliga. Kraven kan ändras med utgångspunkt från de komponenter 

som finns tillgängliga.  

• Systemdesign med återanvändbara komponenter (’architectural 

design’) - i denna fas designas systemet och dess arkitektur. I samband 

med detta görs en förnyad identifikation av komponenter för att se om 

det finns ytterligare komponenter som kan passa in i systemdesignen. I 

samband med denna design anpassas systemets arkitektur till de 

återanvändbara komponenterna. I detta skede kan det vara nödvändigt 

att designa nya komponenter om det inte finns några återanvändbara 

komponenter som passar. 
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• Systemimplementation och systemintegrering (’compose components to 

create systems’) - i detta skede skrivs den kod som behövs för att 

integrera komponenterna.   

Det arbetssätt som beskrivs ovan innebär att ett KBS i de flesta fall både består 

av generella återanvändbara komponenter, samt systemspecifika komponenter 

som nyutvecklas (för att möta de krav som är specifika för det KBS som håller 

på att utvecklas). Detta är främst fallet i samband med arbetssätt 1, men 

förekommer också troligtvis i samband med arbetssätt 2, trots att man i 

samband med detta i så hög utsträckning som möjligt försöker undvika 

nyutveckling av komponenter.  

Det första angreppssättet innebär att återanvändningsaktiviteterna introduceras i 

ett senare skede i systemutvecklingsprocessen - vid designen av systemet. Det 

andra arbetssättet innebär att återanvändningsaktiviteterna kommer in redan vid 

kravanalysen.   

Det viktiga i båda angreppssätten är att identifiera återanvändbara komponenter 

samt att sätta ihop dessa komponenter i ett system. Aktiviteten att ’identifiera’ 

en komponent innebär att söka, välja ut och validera återanvändbara 

komponenter.  

4.2.5 Styrkor med återanvändning 

Återanvändning som strategi har visat sig vara mycket framgångsrik inom ett 

antal olika branscher. Enligt Griss (1993, s 551) kan man urskilja tre olika 

angreppssätt vid tillämpande av återanvändning.  

I Japan ligger fokus på kärnfunktionalitet, design, produktivitet och kvalitet. 

Hitachi har på 14 år minskat antalet försenade projekt från 72% till 12%. 

Toshiba har på 9 år utökat produktiviteten med 250% och minskat antalet fel 

från 33% till 16%.  

I USA ligger fokus på verktyg, teknik och ramverk (’feature sets’). Även det 

här angreppssättet medför förbättringar. AT&T har rapporterat en minskning av 

utvecklingskostnader med 12% för ett projekt och förkortning av ledtider från 

18-24 månader till 6-9 månader för detsamma.  

I Europa ligger fokus på samarbete mellan industrin och forskningsvärlden. Det 

finns ett antal projekt i Europa som sysslar med återanvändning. Ett av de 

projekten är REBOOT där fokus ligger dels på tekniken bakom 

objektorientering och dels på att finna domäner för återanvändning.  

Återanvändningens ’huvudfördel’ vid systemutveckling är enligt Asker med 

flera (1996) en ökad produktivitet. Detta betyder att man kan bygga flera 

system till en lägre kostnad.  

Enligt Sommerville (2001) finns det dock även ett antal andra fördelar:  

• bättre kvalitet och säkerhet (’increased reliability’),  

• minskade risker i själva utvecklingsprocessen (’reduced process risk’),  

• användning av standarder (’standards compliance’),  

• snabbare utveckling (’accelerated development’) och  
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• effektivt utnyttjande av specialistkunskap (’effective use of specialists’).  

Genom att återanvända väl testade komponenter som finns i ett antal KBS 

minskas riskerna i samband med utvecklingsarbetet. Användning av standarder 

medför enhetlighet, i gränssnittet till exempel, vilket minskar antalet fel och 

ökar möjligheter till samverkan.  

Snabbare utveckling innebär kortare ledtider och Sommerville (ibidem, s 308) 

skriver:   

”Bringing a system to market as early as possible is often more 

important than overall development cost.”  

Effektivt utnyttjande av specialistkunskap kan betyda att specialister kapslar in 

sin kunskap i komponenter som återanvänds. Enligt Christiansson (2000) är 

fördelen med detta att komplexa system utvecklas mycket lättare. Användaren 

av komponenter behöver inte känna till komponentens interna 

informationsbehov, den omgivning komponenten existerar i eller 

komponenternas utvecklingsverktyg. 

4.2.6 Problem med återanvändning  

Det finns också ett antal problem som har identifierats i samband med 

återanvändning. Enligt Christiansson kan inkapsling av specialistkunskap inte 

bara vara en fördel. Det kan också vara ett problem genom risken att 

systemutvecklaren förlorar det som är kreativt och stimulerande i arbetet:  

”Denna kunskapsinkapsling leder till att komponentanvändaren 

inte behöver vara lika kvalificerad som komponentutvecklaren 

vilket kan medföra att komponentanvändarens arbetsuppgifter 

blir mindre kompetenskrävande och stimulerande. Det medför 

även att komponentutvecklarna kan ha olika expertisområden 

och inte nödvändigtvis generella kunskaper inom 

utvecklingsarbetet.” (Christiansson, 2000, s 123).  

En annan negativ effekt av återanvändning av komponenter är NIH-syndromet.  

”NIH är en förkortning för ’Not Invented Here’ och innebörden 

är att utvecklare tenderar att själva vilja designa lösningar och 

gärna misstror lösningar genererade av andra utvecklare.” 

(ibidem, s 123). 

Även Sommerville (2001) pekar på problem i samband med återanvändning: 

• Ökning av förvaltningskostnader - En komponent kan finnas i ett antal 

olika system och om denna funktionalitet skall förändras kan det 

innebära ökade förvaltningskostnader. Vid återanvändning strävas det 

efter kompatibilitet och ny funktionalitet kan innebära icke-

kompatibilitet.  

• Brist på stödverktyg - Nuvarande CASE-verktyg stöder inte 

systemutveckling med fokus på återanvändning. 
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• NIH-syndromet - NIH-syndromet som nämnts tidigare innebär misstro 

mot de komponenter som någon annan har skapat. 

• Förvaltning av komponentlager - Att utveckla och underhålla ett 

komponentlager kostar pengar. 

• Att hitta och kunna använda återanvändbara komponenter - Det ställs 

också krav på klassificering, katalogisering och dokumentation av 

komponenter, samt funktionalitet för att söka och distribuera 

komponenter.  Det räcker inte med att det finns komponenter i 

komponentlagret, systemutvecklarna måste också kunna hitta och förstå 

vilka komponenter som finns för att kunna återanvända dem. 

Enligt Gris (1993) finns det en fallgrop som innebär att det är lätt att utöka 

storleken på komponentlagret men att återanvändningen inte ökar eftersom:  

”People need to know what exists and how to use it.”  

(Griss, 1993, s 553). 

Eriksson och Penker (1996) delar in och sammanfattar problemen i samband 

med återanvändning med hjälp av följande problemområden: 

• Tekniska problem - Vid utveckling av komponenter måste man tänka på 

’generalitet’, det vill säga att dessa komponenter måste kunna 

återanvändas i flera olika informationssystem. Ett annat tekniskt 

problem är att komponenter som utvecklas på olika ställen har 

utvecklats efter olika specifikationer och risken finns därför att de inte 

kan samverka med varandra.  

• Organisatoriska problem - Organisationer är inte uppbyggda så att de 

kan hantera återanvändning. Systemutvecklingsprojekt har relativt 

kortsiktiga mål och i större organisationer pågår flera sådana projekt 

samtidigt. Det är ganska lätt att verksamhetens långsiktiga mål, som att 

skapa återanvändbara komponenter, glöms bort. Det är därför viktigt att 

skapa ett klimat där alla systemutvecklare strävar efter att skapa 

komponenter som är återanvändbara. 

• Administrativa problem - Detta har att göra med katalogisering, 

dokumentering och lagring av komponenter. Hela verksamheten måste 

vara medveten om komponenternas existens Här är även viktigt att 

komponenterna är väldokumenterade och sökbara.  

• Psykologiska problem - Detta har att göra med att systemutvecklarna 

inte litar på komponenterna. För att lösa dessa problem är det viktigt att 

det finns en hård kvalitetskontroll av komponenter.  

• Affärsmässiga problem - Det måste finnas en marknad där en köpare 

och säljare kan hitta varandra.  
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4.3 Komponent  
Huvudsyftet med att arbeta med komponenter är att möjliggöra återanvändning 

(Asker med flera, 1996; Szyperski, 1997). Ett problem är dock att komponent 

är ett svårfångat begrepp.  

En orsak till detta är att begreppet associeras med principer från 

objektorienteringen, vilket ofta innebär att komponent och objekt används som 

synonyma begrepp (Wiktorin, 2003; Szyperski, 1997).  

Clemens Szyperski (1997, s 29) beskriver detta problem på följande sätt:  

”The terms ’component’ and ’object’ are often used 

interchangeably. In addition, constructions such as ‘component 

object’ are used. Objects are said to be instances of classes or 

clones of prototype objects. Objects and components are both 

making their services available through interfaces, and 

interfaces are of certain types or categories As if that was not 

enough, object and component interactions are described using 

object and component patterns and prescribed using object and 

component frameworks. Both components and frameworks are 

said to be whitebox or blackbox, and some have even identified 

shades of gray and glassboxes. Language designers add further 

irritation by also talking about namespaces, modules, 

packages, and so on.” 

Wiktorin beskriver skillnader och likheter mellan objekt och komponent i sin 

beskrivning av begreppet (2003, s 81) komponent:  

”en kombination av flera objekt med ett gemensamt gränssnitt, 

som också kan vara ett objekt. En komponent tillhör inte en 

klass och komponenter kan inte ärva från varandra. En 

programvarukomponent behöver inte ens vara sammansatt av 

objekt även om det är en vanlig och effektiv konstruktion.”  

Sommerville, som kallar komponenten för ’service provider’, poängterar vikten 

av komponentens funktionalitet och att den erbjuder tjänster via sitt gränssnitt: 

”Viewing a component as a service provider emphasises two 

critical characteristics of a reusable component:  

1. The component is an independent executable entity. Source 

code is not available so that the component is not compiled with 

other system components 

2. Components publish their interface and all interactions are 

through that interface. The component interface is expressed in 

terms of parameterised operations and its internal state is never 

exposed.” (Sommerville, 2001, s 311). 
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Enligt Christiansson (2000, s 62) kan begreppet komponent karaktäriseras på 

följande sätt: 

”En komponent:  

• är självständig; 

• är återanvändbar;  

• erbjuder definierad funktionalitet via ett specificerat 

kommunikationsgränssnitt;  

• kan påverka-/påverkas av andra komponenter; 

• bör ha en specifikation, och  

• kan ha flera implementationer samt exekverbara (binära) 

former.”  

Christianssons syn på komponentbegreppet (ibidem, s 62 och s 127-128) som 

illustreras med hjälp av begreppsgraf (se figur 15 nedan) ligger också i linje 

med den syn på komponentbegreppet som används i avhandlingen. En tydlig 

beskrivning av komponentbegreppet är viktig på grund av att den utgör en 

viktig förutsättning för att kunna skapa en bra komponentdokumentation (se 

nästa avsnitt). 

Det som Christiansson inför i sin definition av komponent är egenskapen 

specifikation (se figur 15). Christiansson menar att komponentspecifikationen 

är viktig därför att den utgör grunden för anskaffning och distribution av 

komponenter. Det är via specifikationen som kunskap om komponentens 

funktionalitet och övriga karaktäristika kan förmedlas mellan människor. I 

Christiansson (2000) påpekas det att komponentspecifikationen beskriver 

komponentens syfte och funktionalitet utifrån ett infologiskt perspektiv, det vill 

säga utifrån ett verksamhetsperspektiv (ibidem, s 127-128).  

Christiansson menar att detta är viktigt eftersom det datalogiska perspektivet 

normalt är dominerande i samband med att komponenter beskrivs. I 

Christiansson och Jakobsson (2000) sägs det dock bara att komponent-

specifikationen skall beskriva komponenten på en hög abstraktionsnivå, inte att 

beskrivningen nödvändigtvis behöver göras utifrån ett infologiskt perspektiv. 

Det datalogiska problemet handlar om hur komponenten kan implementeras i 

någon teknisk miljö (ibidem). Detta gäller frågor som antingen berör hur 

komponenten implementeras i en eller flera programspråk eller komponentens 

binära form. 
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Figur 15: Begreppet komponent (Källa: Fritt efter Christiansson, 2000) 

 

Wiktorin (2003) beskriver skillnaden mellan det infologiska och datalogiska 

genom att notera att det också finns två typer av komponenter: tekniska 

komponenter och verksamhetsmässiga komponenter.  

Verksamhetskomponenterna är enligt Wiktorin (ibidem, s 203):  

”…en realisering av en viktig företeelse i verksamheten (ett 

verksamhetsobjekt) som erbjuder tjänster. Hur dessa tjänster 

utförs och hur komponentens data lagras är dolt för 

omvärlden.”  

De tekniska komponenterna utgör en grundförutsättning för realisering av 

verksamhetskomponenter. Enligt Wiktorin (ibidem, s 203-204) används dessa 

för att tillhandahålla:   

”…sådana funktioner som datalagring, kommunikation mellan 

(verksamhets) komponenter etc. Dessa används genom att 

verksamhetskomponenterna kodas i något programmerings-

språk, som medger åtkomst till de tjänster som de tekniska 

komponenterna erbjuder.” 

Ett viktigt begrepp i samband med ett datalogiskt perspektiv är komponenternas 

kommunikationsgränssnitt eller interface (se figur 16). Komponenter definieras 

via sina kommunikationsgränssnitt. Sommerville (2001) menar att gränssnittet 

visar vilka funktioner (Sommerville kallar det för tjänster, ’services’) som 
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komponenten erbjuder till andra komponenter. Gränssnittet beskriver också de 

funktioner som måste erbjudas av andra komponenter för att komponenten skall 

fungera som avsett.  

 

 

Figur 16: Komponentens olika gränssnitt (Källa: Sommerville, 2001, s 311) 

Idag finns det ett antal olika komponentmodeller på marknaden som används 

för att standardisera gränssnitten mellan komponenter (Christiansson, 2000; 

Wiktorin, 2003; Eriksson och Penker, 1996) och därmed kunna skapa 

samverkan mellan komponenter. Enligt Lau och Wang (2005) utgör en 

komponentmodell ett ramverk för att bland annat definiera vad som menas med 

komponenter, hur dessa kan utvecklas samt hur komponenter kan sättas 

samman och distribueras. Idag finns det ett antal olika modeller på marknaden 

och några av dessa beskrivs nedan.  

’Common Object Request Broker Architecture’ (CORBA) är en objekt-

orienterad standard som är specificerad av ’The Object Management Group’, 

OMG. OMG är ett konsortium med över 800 medlemmar och gruppen har som 

mål att arbeta fram en standard för distribuerade och objektorienterade program 

(Josefsson och Oskarsson, 1999). CORBA definierar hur komponenter bör 

konstrueras för att kunna kommunicera med varandra över ett nätverk 

(Wiktorin, 2003). CORBA bygger på det faktum att det i det färdiga 

komponentbaserade systemet finns en del (ett program) som sköter 

kommunikationen mellan de övriga komponenterna. Detta program fungerar 

som mäklare mellan det komponentbaserade systemets komponenter.  

.NET är Microsofts senaste produkt som ersätter deras tidigare 

komponentmodeller (till exempel ’Component Object Model’, COM).  Det är 

en objektorienterad standard för hur komponenter skall utformas och hur 

komponenter skall kommunicera. Denna standard bygger på öppna standarder 

och omfattar alla programmeringsspråk (enligt Microsofts egen rapport, 

Microsoft, 2001).  

JavaBeans, Enterprise JavaBeans (EJB) och Java 2 Enterprise Edition (J2EE) är 

Sun Microsystems standarder för hur komponenter skall utformas och hur 

komponenter skall kommunicera. Komponenterna implementeras i 

programspråket Java. Att utnyttja Java som programmeringsspråk innebär att 

Provides interfaces Requires interfaces 
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komponenterna blir plattformsoberoende (Monson-Haefel, 2001). Enligt 

Wiktorin (2003) är .NET och J2EE två dominerande komponentmodellerna vid 

utveckling av KBS.   

Alla komponentmodeller som presenterades ovan kan ses som ansatser till 

standarder för komponenternas datalogiska kommunikationsgränssnitt 

(Christiansson, 2000). Man kan bygga upp sina komponenter utifrån dessa 

standarder, men man behöver inte göra det (Christiansson, 2002). Om man gör 

det ökar möjligheten att köpa in externa komponenter. Det viktiga är dock att 

komponenternas gränssnitt utformas så att de kan anropas och anropa andra 

komponenter. Det betyder att dessa kommunikationsgränssnitt utgör en 

fundamental del av den komponentbaserade systemarkitekturen. 

Med utgångspunkt i Christiansson (2000), Sommerville (2001) och Wiktorin 

(2003) kan vi så här långt säga att:  

• Syfte med en mjukvarukomponent är att återanvända komponentens 

funktionalitet i flera olika KBS. 

• Komponenter kan delas in i verksamhetskomponenter och tekniska 

komponenter.  

• Funktionaliteten erbjuds via gränssnitt.  

4.3.1 Komponentdokumentation  

Komponentdokumentation (Asker med flera 1996) utgör en grundförutsättning 

för KBSU (Christiansson använder begreppet komponentspecifikation se 

avsnitt 4.3). För att man överhuvudtaget ska kunna hitta komponenter, till 

exempel i ett komponentlager, måste komponenterna beskrivas, katalogiseras 

och dokumenteras.  

Asker med flera (ibidem, s 109) har beskrivit följande minimikrav på 

informationen som komponentdokumentationen bör innehålla. 

• Namn - Ett beskrivande namn på komponenten. 

• Identitet - Identiteten kan vara ett unikt löpnummer eller unik kod. 

• Version - Detta består av komponentens identitet och ett 

versionsnummer. 

• Granskad - Anger ansvarig person och datum för granskning. 

• Beskrivning - En beskrivning i fritext av komponenten och dess 

funktion. 

• Status - Beskriver i vilket stadium i livscykeln som komponenten 

befinner sig i. 

• Beroenden - Detta är de tekniska eller andra beroenden som är 

nödvändiga för att kunna återanvända komponenter. Det kan till 

exempel gälla programspråk, verktyg eller notationer. 

• Gränssnitt - Detta är en beskrivning av komponentens 

kommunikationsgränssnitt. 

• Ansvarig - Pekar ut vem som är ansvarig för komponenten. 
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• Historik - Detta beskriver hur en komponent används 

• Relationer - En viktig del av komponentdokumentationen utgörs av en 

beskrivning av dess relationer. Relationer finns av flera typer.   

Aggregatrelationer visar om komponenten innehåller en eller flera andra 

komponenter. Referensrelationer visar att komponenten har en koppling 

till en annan komponent men att komponenterna inte ingår i varandra.  

En tredje typ av relation är att en komponent behöver anropa en annan 

komponent för att kunna fungera. 

• Adress - En lista med fysiska adresser till komponentens alla delar, till 

exempel programkod eller dokumentation.  

De primära användarna av komponenter är systemutvecklarna. En 

systemutvecklare kan ha ett antal olika roller i en systemutvecklingsprocess. 

Han kan till exempel vara IT-arkitekt eller programmerare. Olika roller har 

olika behov av komponentbeskrivningar och därmed olika 

dokumentationsbehov. Även komponentutvecklarna, som skall försörja 

systemutvecklarna med komponenter, har behov av komponentdokumentation. 

Komponenter måste också anskaffas och förvaltas, och det betyder att 

komponentutvecklarna har delvis andra dokumentationsbehov jämfört med 

systemutvecklarna.  

En annan viktig aspekt i samband med komponenter är klassificering, så att 

man skall kunna söka efter komponenter i till exempel komponentlager. Enligt 

Asker med flera (1996, s 106) har mycket möda spenderats för att hitta metoder 

för att klassificera komponenter i syfte att underlätta sökningen av 

komponenter. Författarna föreslår metoden fasetterad klassificering. Fasetterad 

klassificering innebär en mångsidig och nyanserad beskrivning av 

komponenter. Det är viktigt att bestämma vilka fasetter man vill beskriva sina 

komponenter utifrån. Med hjälp av fasetter (beskrivningar) kan komponenter 

sökas i flera dimensioner. Fasetter kan till exempel vara namn, funktion, 

gränssnitt, adress, komponenttyp med mera.  

4.4 Komponentbaserad systemarkitektur  
I avsnitt 3.6.3  presenterades hur arkitekturen för ett enskilt system beskrivs i 

samband med systemutveckling i RUP. En sådan arkitektur är dock inte 

nödvändigtvis samma sak som arkitekturen för ett KBS (se avsnitt 4.1).  

Det finns flera sätt att beskriva arkitekturen hos ett KBS. Ett vanligt sätt är att 

gruppera komponenterna i så kallade rollfördelande skikt (se figur 17). Detta 

visar vilken roll som komponenten har när det gäller de grundläggande delar 

som ett KBS består av. Detta innebär att en komponent kan grupperas till 

exempel i tre skikt: presentationsskikt, bearbetningsskikt och datalagringsskikt.  

Ett annat sätt är att gruppera komponenter i olika nivåer (se figur 18). Wiktorin 

använder begreppet lager, men i avhandlingen används begreppet nivå så att 

detta inte förväxlas med komponentlager. En grundläggande del i en sådan 

arkitektur kan bestå av en nivå med tekniska komponenter. Detta är en 

stödjande teknisk infrastruktur som tillhandahåller funktioner som datalagring, 

kommunikation mellan verksamhetskomponenter, säkerhetsfunktioner med 
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mera. Den tekniska infrastrukturen utnyttjas av den andra nivån med 

verksamhetskomponenter (se även avsnitt 4.3). 

 
Figur 17: Komponenter i rollfördelande skikt i ett KBS (Källa: Wiktorin, 2003, s 200) 

För dessa generella verksamhetskomponenter brukar begreppet domän 

användas (se figur 18). Domäner (Wiktorin, 2003, s 181 och s 198) är 

funktionella områden som är lika för ett antal system som skall kunna använda 

ett antal gemensamma domänobjekt eller verksamhetsobjekt. Dessa 

verksamhetsobjekt beskrivs ofta i en domänmodell eller gemensam 

objektmodell (informationsmodell).  

 

 
Figur 18: Två nivåer: verksamhetskomponenter och tekniska komponenter 

Uppmärksamhet kring betydelsen av generella samverkande verksamhets-

komponenter och återanvändning av dessa innebär att fokus förflyttas från 

arkitekturen för ett enskilt KBS till hela den komponentbaserade 

systemarkitekturen (KBSA). Detta betyder att man försöker lösa problemet med 

systemsamverkan.  

Problemet med informationssystems (IS) oförmåga att samverka med varandra 

uppmärksammades redan under 80- och 90-talen (Axelsson, 1998). En vanlig 

situation är att enskilda IS har anskaffats under årens lopp utan att man haft 

någon samlad bild av hur systemarkitekturen skall hänga ihop. Det är till 
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exempel inte ovanligt att det finns flera kunddatabaser som innehåller 

överlappande information eller att IS utformas med överlappande 

funktionalitet. Ett att sätt att lösa detta problem är att utforma hela 

systemarkitekturen strategiskt.  

Systemarkitekturen utgörs av organisationens samlade informationssystem och 

dess samverkan. Enligt Axelsson kan begreppet systemarkitektur beskrivas med 

hjälp av följande figur (se figur 19).  

 

Figur 19: Informationssystemarkitekturens delar och kontext (Källa: Axelsson, 1998, s 62) 

 

Figur 19 visar att en systemarkitektur kan delas in i två delar: 

• En informationssystemarkitektur (ISA) - ISA i sin tur delas in i 

information och applikationer 

• En IT-infrastruktur - vilket utgör den tekniska delen (hårdvara och 

basprogramvara, som till exempel operativsystem med mera) av 

systemarkitekturen  

Informationsdelen i ISA utgörs av databaser. Dessa databaser kan antigen vara 

centrala och integrerade, eller uppdelade och distribuerade. Applikationsdelen 

utgörs av olika typer av informationsbehandlande aktiviteter. Några exempel på 

dessa aktiviteter är: att samla in, bearbeta, sammanställa och distribuera 

information (ibidem, s 61).  

Systemstrukturering innebär att, utifrån ett strategiskt och medvetet perspektiv, 

utforma en systemarkitektur. Detta kan gälla den interna strukturen för ett 

informationssystem och/eller den externa. Extern strukturering är fokuserad på 

hur olika KBS samverkar med varandra. Syftet med extern systemstrukturering 

är att olika system skall kunna samverka med varandra på ett bra sätt och att 

utveckling och förändring av IS skall underlättas.  

IT-infrastruktur 
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På 80- och 90-talen introducerades olika strategier för att bedriva det externa 

systemstruktureringsarbetet, bland annat via registersamverkan och 

gemensamma databaser. Detta kallas för IRM-strategin (Information Resource 

Management). Det externa systemstruktureringsarbetet kunde bedrivas även 

genom en meddelandesamverkan mellan autonoma system, vilket kallas för 

VBS-strategin (Verksamhetsbaserad Systemstrukturering).  

Under den senare delen av 90-talet började också flera företag att tänka i form 

av gemensamma verksamhetsobjekt som kan realiseras i form av 

verksamhetskomponenter (Wiktorin, 2003, s 255). Man insåg att det inte var 

hållbart att förvalta både stora mängder av dubblerad programkod och data.  

Lösningen är att skapa gemensamma verksamhetskomponenter, som alla 

system skall kunna använda, istället för att utveckla och förvalta egna 

systemspecifika upplagor. Ett exempel på detta är när en gemensam 

verksamhetskomponent för objektet kund skapas. Genom att flera system 

anropar den gemensamma verksamhetskomponenten, så finns det bara en 

upplaga av den kod som till exempel läser och utför specifik 

informationsbehandling på kunddata. Att bygga ett KBS med återanvändbara 

komponenter som grund, ses som en förutsättning för bättre samverkan mellan 

system och en mer rationell systemhantering. 

Christiansson (2001) beskriver systemarkitekturen i samband med 

komponentbaserade system med hjälp av tre arkitekturbegrepp:  

• Informationssystemarkitekturen 

• IT-arkitekturen 

• Komponentarkitekturen  

Christiansson (ibidem) använder begreppet informationssystemarkitektur och 

IT-arkitektur i linje med Axelsson (se ovan). Komponentarkitekturen avser den 

komponentteknologi och den standard som finns för komponenternas 

kommunikationsgränssnitt och samverkan på datalogisk nivå. Det betyder att 

dessa kommunikationsgränssnitt utgör en fundamental del av den 

komponentbaserade systemarkitekturen. 

I denna avhandling används fortsättningsvis det utvidgade begreppet 

komponentbaserad systemarkitektur (KBSA). Skälet till detta är att det är 

komponenter som utgör den grundläggande beståndsdelen i den arkitektur som 

används i samband med komponenthantering (se tabell 8).  

                      Tabell 8: Komponenter som ingår i KBSA 
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Den komponentbaserade systemarkitekturen kan delas in i två nivåer: en nivå 

med verksamhetskomponenter och en nivå med tekniska komponenter. En 

viktig del av KBSA och den datalogiska nivån utgörs också av den 

komponentmodell och standard som möjliggör att komponenterna i arkitekturen 

kan anropa varandras tjänster.  

Den komponentbaserade arkitekturen kan också beskrivas i ett antal skikt: 

presentationsskikt, bearbetningsskikt och datalagringsskikt. En komponent bör 

bara tillhöra ett av dessa skikt. 

En komponent kan vara generell eller specifik. De generella komponenterna 

ingår i flera KBS medan de specifika komponenterna bara används i ett enda 

system.  I denna avhandling är fokus lagt på verksamhetskomponenter som är 

av en generell karaktär (se skuggad ruta i tabell 8) och som organiseras i form 

av domäner.  

KBSA utgör det grundläggande underlaget för att producera komponent-

hanteringens huvudprodukt, vilken är ett användbart komponentbaserat system 

(KBS). De komponenter som ingår i den KBSA sätts samman och bildar ett 

KBS. Det är denna separation mellan underlag och produkt som möjliggör 

återanvändning och samverkan mellan olika system. Syftet med detta är att 

användarna ska få effektiva, flexibla, högkvalitativa och säkra KBS. Dessa 

KBS ska i sin tur bidra till effektivitet och högkvalitativa produkter i den 

praktik där KBS används som ett instrument. KBSA skall dessutom bidra till ett 

effektivare utvecklings- och förvaltningsarbete.   

4.5 Konfigurationsstyrning och komponentlager 
Tanken med att arbeta med KBSU, är att sätta samman de KBS som ska 

levereras med hjälp av gemensamma komponenter. En komponent kommer då 

att ingå i flera KBS och olika versioner av både komponenter och KBS kommer 

att finnas och förvaltas. Detta betyder att det blir viktigt att hålla reda på både 

hur komponenter och KBS är konfigurerade samt vilka versioner som finns.  

Ett vanligt sätt att hantera detta är att bedriva konfigurationsstyrning. Detta 

motsvaras i engelskan av ’Configuration Management’ och brukar förkortas 

CM (Nyman, 1996).  

CM definieras som ett kontrollerat sätt att leda och hantera utveckling och 

förändring av sammansatta system och produkter under hela deras livscykel 

(ibidem). 

”Målet med konfigurationshantering är att dokumentera 

sammansättning och status för en definierad produkt och dess 

ingående delar, samt att offentliggöra detta så att rätt 

arbetsunderlag används och rätt produktsammansättning görs, 

under hela produktens livscykel.” (ibidem, bilaga B, s 3). 
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Militären och flygindustrin var bland de första organisationer som anammade 

CM för att kunna styra hanteringen av komplexa tekniska system. CM har nu 

spridit sig till de flesta industrier där avancerade konfigurationer måste 

hanteras, därmed även till programvaruindustrin. CM av programvara följer 

samma principer som CM inom andra områden. Lunell (2003) anser dock att 

det är mycket svårare att konfigurationshantera programvara på grund av 

programvarans icke-materiella natur.  

Den internationella standardiseringsorganisationen, ISO (’International 

Organization for Standardization’) har utarbetat en standard som anger 

riktlinjer för CM. Standarden heter ’Quality management systems – Guidlines 

for configuration management’ och betecknas som ISO 10007:2003.  

“An updated standard in ISO 9000 family provides 

organizations with guidelines for ‘configuration management’ 

to help them improve customer satisfaction and product quality 

by managing the activities related to product design and 

maintenance.” (http://www.iso.org).  

CM utgör ett medel för att styra och följa upp olika resultat både under 

utveckling och förvaltning. Det som hanteras är olika konfigurationsobjekt och 

detta kan vara till exempel källkod, binära filer samt olika typer av 

dokumentation. Enligt standarden omfattar CM följande aktiviteter: planera 

konfigurationsstyrning (’structure of configuration management’), identifiera 

konfigurationsobjekt (’configuration identification’), ändringskontrollera 

konfigurationsobjekt (’configuration control’), redovisa konfigurationsstatus 

(’configuration status accounting’) och certifiera konfigurationsobjekt 

(’configuration audits’).  

Planera konfigurationsstyrning är en aktivitet som är projektrelaterad och 

kopplad till relaterad till system och komponenters livscykel:  

”…normally projectrelated and adapted as necessary to meet 

the needs of the life cycle stages.” (Institute of Configuration 

Management, White Paper).  

Enligt Brandt (2004) bör ett bl.a. följande saker beskrivas i en 

konfigurationsplan: de system som skall konfigureras, trädstruktur för 

konfigurationsobjekt, policy, rutiner och organisation för konfigurations-

styrning.  

Identifiera konfigurationsobjekt innebär att beskriva hur ett system (produkt) 

är strukturerad, vilka delar som ingår i ett system och hur dessa delar är 

kopplade till varandra. Enligt Nyman (1996) finns det två parallella sätt att 

entydigt identifiera ingående delar: ett fysiskt sätt och ett logiskt sätt. Det 

fysiska sättet innebär att bestämma filnamn, generationsbeteckning samt 

gruppbildningar. Det logiska sättet innebär bl.a. att skapa etiketter och omfattar: 

förkortningar av komponentnamn, identiteter och titlar för dokument, unika 

artikelnummer, versionsbeteckningar. Det är människor som använder dessa 

logiska identiteter och etiketter (ibidem).  
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Ändringskontrollera konfigurationsobjekt handlar hur förändringar i 

produkten kontrolleras och hanteras. Aktiviteten omfattar hur förändringar 

föreslås, införs, kontrolleras och godkänns (ibidem). Förändringar i tidigare 

versioner orsakas i många fall av att en ändringsbegäran lämnas in, till exempel 

för att ett fel uppdagats eller ett krav ändrats. Det finns då ett behov av att 

kunna följa dessa och se hur ändringarna förs in i nästa version av produkten 

(Lunell, 2003). Om konfigurationsarbetet är omfattande är det lämpligt att 

skapa ett ändringsråd eller ’Configuration Control Board’ (CCB) som ska 

besluta om konfigurationen och vilka ändringar som får göras (Brandt, 2004).  

I samband med ett systemutvecklingsprojekt kan detta ske genom olika så 

kallade basunderlag (på engelska ’baselines’) (ibidem). En ’baseline’ utgör ett 

underlag för vidareutveckling. Innehållet i detta basunderlag fastställs vid en 

viss tidpunkt och ändras därefter endast genom formell ändringshantering.  

Formell ändringshantering innebär att endast auktoriserade ändringar får göras 

(Nyman, 1996).  

”En baseline består av en mängd konfigurationsartiklar som 

nått en viss utvecklingsstatus, och som tillsammans utgör 

resultatet av en viss utvecklingsfas, och beslutats ingår i en 

gällande konfiguration.” (ibidem).  

Ibland är det också så att flera projekt samtidigt utför förändringar i samma 

system. Ett sätt att hantera detta är att alla projekt har samma källa eller lager av 

konfigurationsobjekt och att man utifrån detta skapar olika förgreningar, så 

kallade ’brancher’.  En fördel är att de olika utvecklarna därmed kan arbeta 

oberoende av varandra och att detta befrämjar återanvändning. En nackdel är att 

det ställer högre krav på koordinering och releaseplanering. 

En ’release’ är en frisläppning av ett konfigurationsobjekt (till exempel en 

komponent eller ett KBS). En release (till exempel av ett KBS) bör göras när 

det finns ett syfte eller användarbehov som kräver detta.  

Redovisa konfigurationsstatus innebär att beskriva konfigurationsobjektets 

nuläge när det gäller status och fastställda sammansättningar (ibidem). 

Konfiguration av en systemversion (produktversion) beskrivs i form av en lista 

som anger identitet, version och antal ingående delar. Denna lista kan 

kompletteras med referenser till testrapporter, granskningsprotokoll, 

beslutsprotokoll, med mera.  

Certifiera konfigurationsobjekt handlar om att kontrollera hur väl det 

verkliga systemet (produkten) motsvarar den beslutade. Enligt Nyman (ibidem) 

finns det två typer av konfigurationsgranskningar, en funktionell och en fysisk 

granskning. Funktionell granskning har som syfte att undersöka om det 

sammansatta systemet (produkten) verkligen innehåller angiven funktionalitet 

och prestanda. Fysisk granskning har som syfte att undersöka om alla angivna 

delar (till exempel komponenter) ingår i produkten (KBS) och om dessa delar 

har den version och den status som de borde ha.  

För att kunna arbeta med konfigurationsstyrning kan det vara bra att ha ett CM-

verktyg. Ett CM-verktyg är ett hjälpmedel för att hantera konfigurations-

kontroll, versionskontroll och frisläppning av konfigurationsobjekt. CM-

verktyget kan också användas för att hantera från komponentlagret (Nyman, 
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1996). Komponentlagret (i litteraturen används också begreppet 

komponentbibliotek) är en samling komponenter (Aker med flera, 1996). Enligt 

Apperly (2001, s 520) måste komponentlagret kunna innehålla 

komponentinformation och komponenter på olika abstraktionsnivåer (i form av 

dokumentation, gränssnitt, källkod, binär kod och hur de används i olika KBS). 

Det innebär att det behövs olika typer av funktionalitet för att hantera 

komponentlagret (ibidem):  

• Producentperspektiv - ur detta perspektiv behövs funktionalitet för att 

lagra och publicera komponenter med tillhörande dokumentation. 

• Administrationsperspektiv - ur detta perspektiv behövs funktionalitet för 

att administrera själva lagret av komponenter, kataloger, konfigurationer 

och versioner samt att tillhandahålla källkod och dokumentation. 

• Komponentanvändarperspektiv - ur detta perspektiv behövs 

funktionalitet för att söka och hämta komponenter med tillhörande 

dokumentation. 

CM-verktyg tillhandahåller främst för funktionalitet administratörer av 

komponenter. När det gäller funktionalitet för komponentanvändarna används 

ofta andra verktyg än CM-verktyg. Det verktyg som används av 

komponentanvändarna skall främst ha funktionalitet som underlättar för att 

söka, validera och distribuera komponenter (Lee med flera, 2003).  

4.6 Komponentförvaltning och komponentbaserad 
systemförvaltning  

Vigder (2001) skiljer mellan förvaltning av komponentbaserade system och 

förvaltning av komponenter. Systemförvaltarna har fokus på ett KBS som de 

måste förvalta, utan att veta hur komponenterna (som har återanvänts i 

systemet) är uppbyggda. Komponentförvaltarna måste förvalta komponenter så 

att de kan passa in i flera system. I denna avhandling skiljer vi mellan 

komponentförvaltningen och komponentbaserad systemförvaltning.  

4.6.1  Komponentförvaltning  

Enligt Asker med flera (1996) måste komponenter liksom andra tillgångar 

förvaltas. Enligt författarna innebär förvaltning av komponenter, förutom tre 

traditionella förvaltningsaktiviteter (rätta fel, förbättra och anpassa), även en ny 

förvaltningsaktivitet. Denna aktivitet är att tillföra en ny funktionalitet, vilken 

är en komplicerad aktivitet. Komponenterna måste byggas inom en och samma 

arkitekturram, och därför förordar författarna en speciell funktion som har till 

uppgift att bedöma och prioritera förändringsförslag.  

”Denna grupp måste vara väl förtrogen med grundtanken med 

arkitekturen, både dess funktionella och tekniska struktur.” 

(ibidem, s 47).  

För att man skall lyckas med återanvändning är det viktigt att hålla reda på och 

lagerföra komponenterna i komponentlagret (Asker med flera, 1996). Man bör 

vara sparsam med förändringar av komponenter (ibid.) eftersom detta slår 
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igenom på alla KBS som använder komponenten. Om ett projekt ställer 

speciella krav på en komponent är det bättre att skapa en speciell version av 

denna istället för att uppdatera den som är i komponentlagret. I ett senare skede 

när det kommer ytterligare krav på samma komponent kan man sedan göra en 

uppresning och släppa en samlad version med alla nya uppdateringar. Både 

arbetet med att bedöma och prioritera förändringsförslag samt arbetet med 

förvaltning av komponentlager är nära relaterat till konfigurationshanteringen 

som beskrivs i avsnitt 4.5.  

I samband med komponentförvaltning är det komponenter och inte system som 

utgör förvaltningsobjekt. Enligt Nordström (kapitel 3) finns det fyra 

förvaltningsaktiviteter i samband med systemförvaltning. Frågan är huruvida 

dessa aktiviteter också gäller komponentförvaltningen.  

Enligt tabell 9 ingår följande aktiviteter i komponentförvaltningen: 

återanvändarstöd, ändringshantering, förvaltningsstyrning och lagerföra och 

tillhandahålla komponenter.   

Nordström (2005) använder begreppet kunskapsstöd (i samband med 

systemförvaltningen) och när det gäller komponentförvaltningen använder vi 

begreppet återanvändarstöd. Med återanvändarstöd avses åtgärder som skall ge 

stöd till komponentanvändarna i samband med återanvändning av 

komponenter. Återanvändarstödet kan också, i samband med komponent-

förvaltning, ges för att förebygga problemsituationer (och då handlar det om att 

informera och utbilda om komponenter) samt stöd i olika problemsituationer 

(och då gäller det att informera/besvara frågor).  

Ändringshantering handlar om att vidmakthålla (med syfte att garantera 

stabiliteten) och vidareutveckla (med syfte att garantera förändring) 

komponenter.  

Förvaltningsstyrning behövs även när det gäller komponentförvaltning. 

Förvaltningsstyrningsåtgärder behövs för att skapa förvaltningsuppdrag och för 

att styra förvaltningsverksamheten.  

Daglig IT-drift och underhåll har enligt Nordström (2005) till syfte att göra 

informationssystem tillgängliga för slutanvändarna. Denna aktivitet är inte 

aktuell för komponenter.  

Aktiviteter i samband med att lagerföra och tillhandahålla komponenter är 

intressanta när det gäller komponentförvaltningen. Dessa aktiviteter har till 

uppgift att certifiera, ta emot, lagerföra och tillhandahålla komponenter för 

komponentanvändarna, det vill säga systemutvecklarna (de som utvecklar 

KBS) och systemförvaltarna (de som förvaltar KBS).   
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Tabell 9: Komponentförvaltningens aktiviteter 

 

 

4.6.2 Komponentbaserad systemförvaltning  

I samband med KBSF är det KBS som utgör förvaltningsobjektet. Målet är att 

tillhandahålla ett användbart komponentbaserat system till slutanvändarna.  

Vigder (2001) har identifierat ett antal aktiviteter som behövs för att kunna 

förvalta ett KBS. Dessa aktiviteter liknar de aktiviteter som genomförs vid 

förvaltning av traditionella system, men Vigder (ibidem, s 529), menar att:  

”..using components means that the nature of these maintenance 

activities changes.”  

En aktivitet som tillkommer i samband med komponentbaserad 

systemförvaltning är ‘component reconfiguration’ (ibidem). Denna aktivitet 

handlar om att ersätta, lägga till eller ta bort komponenten från ett KBS.  

Komponenter uppdateras ofta och nya komponentreleaser kan ske några gånger 

per år. Utifrån krav på system kan systemförvaltarna välja att ersätta, lägga till 

eller ta bort en komponent. Detta innebär att konfigurationsstyrning är nära 

kopplat till komponentbaserad systemförvaltning. Konfigurationsstyrning utgör 

ett viktigt stöd för att kunna bedriva komponentbaserad systemförvaltning.  

I komponentbaserad systemförvaltning ingår de fyra förvaltningsaktiviteterna 

som beskrivs enligt Nordström (se kapitel 3 och avsnitt 3.3): kunskapsstöd, 

ändringshantering, förvaltningsstyrning samt daglig IT-drift och underhåll.  
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Kunskapsstöd när det gäller förvaltning av KBS kallar vi för användarstöd (se 

tabell 10). Med användarstöd avses åtgärder som skall ge stöd till 

systemanvändarna i samband med användning av KBS. Det kan handla om att 

informera och utbilda om KBS samt att svara på användarnas frågor.  

Ändringshantering handlar om att vidmakthålla (med syfte att garantera 

stabiliteten) och vidareutveckla (med syfte att garantera förändring) 

komponentbaserade system. Vidmakthålla och vidareutveckla KBS 

(ändringshantering) innebär också att ersätta, lägga till och ta bort generella 

komponenter.  

Åtgärder i samband med ’förvaltningsstyrning’ behövs för att skapa 

förvaltningsuppdrag och för att styra förvaltningsverksamheten.  

’Daglig IT-drift och underhåll’ handlar om de åtgärder som behövs för att göra 

systemet tillgängligt för användarna. 

Tabell 10: Komponentbaserad systemförvaltning och dess aktiviteter 
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4.7 Nya roller  
Enligt Asker med flera (1996) är det betydelsefullt att definiera roller som 

behövs för att kunna organisera och hantera komponenter inom ett företag. 

Roller som ingår i modellen är: komponentlageransvarig (Asker med flera 

använder begreppet biblioteksansvarig), komponentansvarig, återanvändnings-

expert, komponentkonstruktör och projektkonstruktör.  

Komponentlageransvarig (författarna använder begreppet biblioteksansvarig) 

har ansvar för komponentlagret inom ett område eller en domän. 

Komponentlageransvarig ansvarar för att: komponentbeskrivningar stämmer 

överens med de fysiska komponenterna; tar emot felrapporter; vidarebefordrar 

dessa till komponentansvarige samt informerar om felrättningar och andra 

uppdateringar. Han har inte ansvar för själva komponenterna. 

Komponentansvarig har ansvar för enskilda komponenter och behöver ha 

kunskap om hur komponenten är konstruerad samt hur den kan användas. Han 

behöver inte vara den som har konstruerat komponenten, men det är hans 

uppgift att kunna svara på frågor som gäller komponentanvändningen.  

Återanvändarexpert har till uppgift att granska pågående arbete, att identifiera 

och föreslå återanvändbara komponenter. Denna person behöver ha god teknisk 

och domänkunskap. Återanvändarexperten har ett nära samarbete med de 

projekt där komponenterna kommer att återanvändas.  

Komponentkonstruktör är den person som har konstruerat komponenten. 

Projektkonstruktör är de personer som arbetar i projekt där komponenter från 

ett komponentlager används.   

Enligt Wiktorin (2003) finns det, vid utveckling av KBS två speciella roller av 

utvecklare, nämligen en arkitekt och en domänanalytiker. Arkitektens ansvar är 

att ta fram en arkitektur för systemet, att se till att arkitekturen blir känd och 

kommer till användning samt att den inte förvanskas under projektets gång.   

Rollen domänanalytikern (se även avsnitt 4.2.3) är ett måste för en organisation 

som har ambitionen att ta fram komponenter som kan återanvändas mellan flera 

system (ibidem). Domänanalytikerns ansvar är att ta fram specifikationerna för 

de återanvändbara domänerna.  
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4.8 Slutsatser  
I detta kapitel har komponentbaserad systemutveckling beskrivits. Tanken med 

KBSU är att återanvända befintliga generella komponenter i samband med 

systemutvecklingsarbetet. Återanvändning är det som skiljer KBSU från den 

traditionella systemutvecklingen och med återanvändning menas en planerad 

och medveten återanvändning av generella komponenter.  

Beskrivningen i kapitlet har visat att komponenter kan beskrivas ur ett 

datalogiskt och ett infologiskt perspektiv. I denna avhandling ligger fokus på ett 

infologiskt perspektiv. Komponenter behöver beskrivas, katalogiseras, 

dokumenteras och förvaltas.  

Komponentförvaltning består av fyra förvaltningsaktiviteter: återanvändarstöd, 

ändringshantering, förvaltningsstyrning samt lagerföra och tillhandahålla 

komponenter. Det är viktigt att poängtera att i komponentförvaltningen ingår 

vidareutveckling av komponenter samt ansvar för komponentlager. Det är 

viktigt att poängtera att återanvändning av komponenter sker inte bara vid 

KBSU utan även vid komponentbaserad systemförvaltning.  

I samband med de fallstudier som presenteras i kapitel 5, 6 och 7 kommer 

komponenternas infologiska aspekter att vara i centrum. Detta betyder att 

fallstudierna kommer att vara fokuserade på hur verksamhetskomponenter 

anskaffas, utvecklas, förvaltas samt hur systemutvecklingsarbetet kring dessa 

komponenter har organiseras.  
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5 HANTERING AV MJUKVARUKOMPONENTER PÅ 
VÄGVERKET 

Syftet med detta kapitel är att presentera den första av de två fallstudier 

som ingår i avhandlingsarbetet. Fallstudien är genomförd på Vägverkets 

IT-avdelning. Efter en kortare beskrivning av Vägverket och Vägverkets 

IT-avdelning i avsnitt 5.1, följer en beskrivning av Vägverkets 

gemensamma IT-infrastruktur i avsnitt 5.2. Fallstudien har genomförts i 

tre steg och analysen av det empiriska materialet presenteras i avsnitten 

5.3, 5.4 och 5.5. Kapitlet avslutas med en slutsats.  

5.1 Beskrivning av Vägverket  
Vägverket (vidare används ibland förkortning VV) är en statlig myndighet med 

cirka 7000 anställda. Kärnverksamheten är att tillhandahålla och underhålla en 

infrastruktur, ett vägnät, som är av samhällsintresse. Vägverket har 

huvudansvaret för det statliga vägnätet samt för en rad tjänster som berör 

trafiksäkerhet, framkomlighet och miljö för medborgarna och näringslivet i hela 

landet. Vägverket har som mål att nyttja modern IT för att effektivisera, 

utveckla och förnya sin kärnverksamhet. Det innebär att IT-avdelningen ses 

som en viktig stödavdelning vid sidan av andra stödavdelningar (se figur 20 

nedan) som till exempel ekonomiavdelningen, juridiska avdelningen och 

marknadsavdelningen.  

5.1.1 IT-avdelning  

IT-avdelningen består av cirka 100 heltidsanställda och anlitar dessutom lika 

många konsulter. Avdelningens huvudsyfte är att tillhandahålla IT som ett stöd 

för kärnverksamheten. IT-avdelningen är indelad i ett antal underavdelningar: 

IT-verktyg, IT-plattform, Grunddata och två sektioner för systemutveckling 

(Systemutveckling I och Systemutveckling II). Anledningen till att 

systemutvecklingsavdelningen är delad är att man inte vill ha för många 

personer i en och samma organisatoriska enhet.  



 

 94 

 

Figur 20: IT-avdelning som stödavdelning 

IT-verktyg är den avdelning som har som huvudsyfte att utveckla och förvalta 

IT-verktyg som är gemensamma för Vägverket. Avdelningen erbjuder även 

stöd åt användarna och utför olika typer av informationsförmedling. IT-verktyg 

har cirka 20 anställda.  

Avdelningen IT-plattform har som huvudsyfte att erbjuda regler och riktlinjer 

för en effektiv användning av IT. Avdelningen erbjuder dessutom kompetens 

vid utveckling och förvaltning av grundplattformar för IT, samt kompetens 

inom kvalitetsutveckling och kommunikationsteknik. Avdelningen har cirka 20 

anställda.   

Avdelningen Grunddata har som huvudsyfte att förvalta gemensamma 

grunddata. Avdelningen erbjuder kompetens vid utveckling och förvaltning av 

data samt kompetens när det gäller frågor som berör datakvalitet, datafångst 

och mätteknik. Grunddata har cirka 20 anställda.   

Underavdelningar 

    Systemutveckling 1 

 Systemutveckling 2 

    IT-verktyg 

IT-plattform 

    Grunddata 

IT-avdelning som 

stödavdelning 

Produktion av 

vägar och 

tjänster 

Ekonomiavdelning 

som stödavdelning 

Marknadsavdelning 

som stödavdelning  

Stödavdelningar Kärnverksamhet 
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5.2 Gemensam IT-infrastruktur 
På Vägverket finns ett gemensamt ramverk som kallas för ’Gemensam IT-

infrastruktur’ (dokumentet ’Gemensam IT-infrastruktur - Riktlinjer för 

Informations- och Systemarkitektur i Vägverket’, version 0.7) där riktlinjer för 

den komponentbaserade systemarkitekturen (KBSA) beskrivs. Syftet med 

riktlinjerna är att säkerställa ett gemensamt synsätt kring informationshantering, 

utformning och implementering av tillämpningar. (Vägverket använder termen 

Tillämning för komponentbaserat system (KBS)).  

Riktlinjerna är utformade med utgångspunkt i Vägverkets verksamhet och dess 

förändring. Vägverket som statlig myndighet får krav på sig från statsmakten, 

allmänhet, andra myndigheter, företag och organisationer. Några exempel på 

externa krav som finns på Vägverkets verksamhet är:  

1. Bättre informationssamverkan mellan olika system - Kravet finns att 

Vägverket med hjälp av IT skall öka tillgängligheten till information om 

Vägverkets produkter och tjänster både för medarbetare och för externa 

intressenter. Ett problem med de system som finns idag är att 

informationen bara tillhör ett system, samt att informationen inte är 

tillgänglig för andra system. Detta leder också till att kostnaderna för 

insamling av information i olika system är för höga.  

2. Kortare ledtider (effektivitet) - Vägverket skall på kortare tid få de 

system som behövs för att hantera både de interna och externa kraven.   

3. Lägre utvecklingskostnader - Vägverket skall sträva efter att 

återanvända existerande lösningar (till exempel genom att återanvända 

komponenter). En annan strategi är att köpa standardlösningar på 

marknaden.  

4. Bättre kvalitet och säkerhet - Genom att kvalitetssäkrade och testade 

komponenter används kan bättre kvalitet och säkerhet av hela IT-stödet 

åstadkommas. 

Enligt Vägverkets riktlinjer skall ett arkitekturarbete alltid genomföras vid 

anskaffning av komponenter och KBS. Syftet med detta arbete är att säkerställa 

att kraven på kan tillgodoses utan att systemen behöver byggas om från 

grunden när förändringar sker inom tekniken och/eller verksamheten. Detta kan 

åstadkommas genom att:  

• Skaffa flexibla system – detta för att kunna följa verksamhetens 

krav samt följa och dra nytta av omvärldens utveckling.  

• Införa ett modulärt synsätt och medvetet komponenttänkande – 

med det menas att en komponentbaserad anskaffningsprocess 

skall eftersträvas i samband med systemutveckling. Systemen 

skall ha en tydlig arkitektur vilket bland annat innebär att 

gränssnitt ska finnas mot andra tillämpningar/komponenter 

avseende både funktion och information/data.  

• Utnyttja befintliga komponenter – vid systemutveckling skall 

nyttjandet av befintliga komponenter alltid övervägas. Man vill 

kunna förändra ett system genom att byta ut delar. Detta för att 
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inverka så lite som möjligt på andra delar. Det innebär också att 

man skall sträva efter att köpa komponenter på marknaden 

istället för att utveckla komponenter i egen regi.   

• Fokusera på avgränsning – med det menas att varje tillämpning 

och/eller komponent ska vara klart avgränsad från andra 

tillämpningar och/eller komponenter. De skall ha ett 

väldefinierat syfte, samt vid behov delas upp för att minska 

komplexiteten. Avgränsningen skall vara sådan att det blir få och 

svaga samband mellan delarna och starka samband inom delen.  

Den komponentbaserade systemarkitekturen (KBSA) är indelad i två delar: en 

del som kallas för mjuk infrastruktur och en annan del som kallas för teknisk 

plattform.  

5.2.1 Arkitektur och begrepp  

På Vägverket används begreppet mjuk infrastruktur. I samband med mjuk 

infrastruktur är det viktigt att beskriva följande begrepp: informationsmodell, 

komponenter/tillämpningar, samverkansinformation samt indelning av 

arkitekturen i skikt.  

Informationsmodellen kan uppträda i olika förädlingsskepnader:  

• Begreppsmodell - denna modell beskriver viktiga begrepp inom ett 

område  

• Verksamhetsinfomodell - beskriver viktiga verksamhetsobjekt och deras 

samband. En del av verksamhetsmodellen är infomodellen (analys). 

Infomodellen beskriver de verksamhetsobjekt som spänns upp av 

användningsfallen, samt deras samband. Modellen är mera detaljerad 

med hänsyn till användningsfallen  

• Infomodellen (design) - beskriver en implementeringsbar men 

implementeringsneutral modell. Den byggs ut bland annat med tekniska 

stödobjekt  

• Överföringsmodell - utgör gränssnitt av designmodellen för utbyte med 

andra system 

• Lagringsmodell (datamodell) - beskriver de delar av designmodellen 

som ska lagras i form av en datamodell 

• Databasschema - utgör implementationen av datamodellen.  

Överföringsmodellen, lagringsmodellen och databasschema är de modeller som 

är mest implementeringsnära. Informationsmodellen utgör även kunskap och 

normer som skall gälla vid anskaffning av KBS och/eller komponenter. 

Informationsmodellen används internt vid utveckling av KBS och/eller 

komponenter som behövs för att hantera, bearbeta och presentera information.  

En komponent är en modul som hanterar en viss funktion/data och som kan 

användas av en eller flera KBS. Komponenter kan grovt delas in i 

verksamhetskomponenter och tekniska komponenter.  
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Ett KBS (på Vägverket används begreppet tillämpning för ett KBS) är den vy 

av systemarkitekturen som användaren ser och använder i sin verksamhet. Den 

består av ett antal funktioner som har sammanbyggts för en viss användargrupp 

eller en viss verksamhet. Varje KBS har ett visst syfte.  

Information/data i samverkan handlar om samverkan över olika 

informationsområden inom och utanför Vägverket. Denna samverkan skall 

underlättas genom att speciella hämtningsrutiner (komponenter) görs 

tillgängliga. Finns sådana ska de alltid nyttjas av alla andra KBS som har behov 

av samverkan. En annan form av samverkan är meddelandesamverkan. 

Samverkan bör om möjligt ske utan att förändringar behöver göras i befintliga 

KBS.  

Ett KBS ska kunna förändras gradvis genom att delar byts ut. Detta för att 

inverka så lite som möjligt på andra delar. Moduler/komponenter skall så långt 

som möjligt vara tekniskt neutrala. Det skall strävas efter stabila gränssnitt 

mellan moduler och gentemot omgivande komponentbaserade system.  Ett KBS 

skall ha utgångspunkt i en skiktad arkitektur.  

Den mjuka infrastrukturen vilar på en teknisk plattform som utnyttjas för att 

tekniskt kunna realisera den mjuka infrastrukturen. Med teknisk plattform avses 

hårdvara i form av datorer, nät och periferiutrustning samt basprogramvara som 

till exempel operativsystem. Den tekniska plattformen är uppbyggd av tekniska 

stödobjekt (se också figur 2 nedan). Dessa komponenter innehåller ingen 

verksamhetskunskap utan fullgör endast administration av tekniska detaljer i en 

tillämpning. De tekniska komponenterna kan också återfinnas som generella 

komponenter i respektive skikt.  

Skiktad arkitektur  

Figur nedan (figur 21) visar arkitekturskiktindelning på Vägverket. 

Arkitekturen delas in i: användargränssnitt, tillämpningslogik, informations-

modell, datagränssnitt och datalager.   

• Användargränssnitt - Detta skikt ska endast hantera presentationen och 

formateringen av olika sorters data gentemot användaren. Komponenter 

som ingår i detta skikt ska inte känna till informationsmodellskiktet utan 

endast tillämpningslogikskiktet och det generella skiktet av de tekniska 

stödobjekten.  

• Tillämpningslogik - Detta skikt ska endast hantera tillämpningsunik 

bearbetning. Skiktet fungerar som ett förenklat fönster (fasad) mot 

informationsmodellen och väljer ut de delar av modellen som 

användargränssnittet efterfrågar.  Här finns komponenter som hanterar 

den organisationsunika behandlingen av informationsmodellen, samt 

samordning mellan olika informationsmodeller.  

• Informationsmodell - Detta skikt är oberoende av de tillämpningar som 

använder informationsmodellen. Komponenter i informationsmodellen 

behöver inte känna till hur data lagras i datalagerskiktet. De delar i 

informationsmodellen som direkt används av KBS är de 

implementeringsnära modellerna. 



 

 98 

Användargränssnitt 

Tillämpningslogik

Informationsmodell

Datagränssnitt

Datalager

Tekniska stödobjekt

 

Figur 21: Vägverkets systemarkitektur beskriven utifrån olika skikt  

 

• Datagränssnitt - Detta skikt laddar in data från datalagret till 

informationsmodellen och uppdaterar datalagret när förändringar sker i 

informationsmodellen. Komponenter som finns här hanterar gränssnitt 

för att minimera informationsmodellens beroende av datalagringen. 

• Datalager – Detta skikt innehåller databasmodell.  

En komponent kan endast tillhöra ett skikt. De verksamhetsberoende 

komponenterna återfinns i skikten tillämpningslogik och informationsmodell. 

5.3 Komponentdokumentation - Steg ett  
Målet med att genomföra Steg ett i fallstudien var att undersöka de problem 

som fanns i samband med överlämning av komponenter från 

komponentutveckling till komponentförvaltning. Några personer på Vägverkets 

IT-avdelning upplevde att det fanns en rad problem vid överlämning av 

komponenter till komponentförvaltningen.  Dessa personer trodde dessutom att 

huvudorsaken till problemet var en ofullständig komponentdokumentation. 

Målet med steg ett var därför att ta fram ett förslag till minimikrav på 

komponentdokumentation. För att undersöka detta genomfördes en 

problemanalys (se kapitel 2 och avsnittet 2.6.2).  

5.3.1 Problemanalys  

På IT-avdelningen trodde man från början att huvudorsaken till problemet med 

överlämningen av komponenter låg i problemet med komponent-

dokumentationen. Detta visade sig också vara riktigt, och detta problemområde 

beskrivs mer i detalj nedan (och i problemgrafen, se figur 22).  
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Problemanalysen visade också på ett annat grundläggande problemområde, som 

är relaterat till problemet med komponentdokumentationen, nämligen problem 

med innebörden i begreppet komponent.  Detta beskrivs inom ramen för 

problemområdet ’Begreppet komponent’ nedan (se problemgraf i figur 23).  

Problemområde – komponentdokumentation  

Ett viktigt problem är att ’Olika komponentanvändare uppfattar 

komponentdokumentation som ofullständig (P2) och detta utgör ett centralt 

problem på IT-avdelningen.  Det finns två grundläggande orsaker till detta 

problem: komponentbaserad systemutveckling (KBSU) är ett nytt arbetssätt på 

IT-avdelningen (P1) och att olika aktörer på IT-avdelningen inte vet vad som 

skall beskrivas i komponentdokumentationen (P7).  

Problemet att KBSU är ett nytt arbetssätt på IT-avdelningen (P1) betyder två 

saker. För det första saknas det erfarenheter kring användning av komponenter i 

samband med de systemutvecklingsprojekt (P4) som bedrivs. Det finns många 

oklarheter kring olika användningssituationer där behovet av 

komponentdokumentation kan uppstå (P9).  Detta leder till att det saknas 

riktlinjer för hur komponentdokumentation borde vara utformad (P8). 

Avsaknaden av riktlinjer för komponentdokumentation leder i sin tur till att 

man inte vet hur dokumentation kring kvalitetssäkring och förvaltning av 

komponenter borde se ut (P6 och P10).  

Problemet att KBSU är ett nytt arbetssätt på IT-avdelningen (P1) leder också 

till att det andra saknas etablerade rutiner kring användning av komponenter 

(P3). Detta innebär det saknas rutiner kring kvalitetssäkring av komponenter 

(P5). Det här problemet har som effekt att alla komponenter som finns i 

komponentlagret inte kvalitetssäkrade (P16) och att olika användare inte vet hur 

dokumentation kring kvalitetssäkring av komponenter skall se ut (P6).  

Avsaknad av kvalitetsstämpel på komponenter (P16) har som effekt att 

systemutvecklarna i samband med KBSU inte vet om det går att ’lita’ på 

komponenter som finns i lagret (P12). Det innebär att systemutvecklarna blir 

osäkra om komponenten innehåller fel (P26) och/eller om komponenten 

verkligen kan utföra det som skall göras på ett korrekt sätt (P33). Problemet att 

systemutvecklarna inte vet om det går att ’lita’ på komponenten (P12) har som 

effekt att komponenter inte blir återanvändbara (P13) och att systemutvecklarna 

måste lägga ner tid för att själva granska en komponent.  Denna effekt beskrivs 

närmare under problemområdet ’Återanvändning’ (se avsnitt 5.4.2).  

Den andra grundläggande orsaken till problemet med 

komponentdokumentation är att olika aktörer på IT-avdelningen inte vet vad 

som skall beskrivas (P7). Orsaken till detta är att det saknas en tydlig och 

förankrad definition av komponentbegreppet, vilket gör det svårt att veta vad 

som skall beskrivas. Orsaken till detta problem beskrivs närmare i 

problemområdet ’Begreppet komponent’ (se nästa avsnitt).  

Problemet att olika komponentanvändare uppfattar komponentdokumentation 

som ofullständig (P2) leder i sin tur till två problem. Det första problemet är att 

komponenter inte kan tas över till komponentförvaltning från utvecklingsfasen 

(P11) vilket innebär att komponenterna inte kan förvaltas. Det andra problemet 

är att systemutvecklarna inte vet om det går att ’lita’ på komponenten (P12).  
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Ovanstående problem betyder i sin tur att komponenterna inte blir 

återanvändbara (P13) och att det blir svårt att bedriva KBSU på Vägverkets IT-

avdelning utan återanvändbara komponenter (P14).  
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Figur 22: Problemgraf – Komponentdokumentation 
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Problemområde – Begreppet komponent  

Under intervjuerna visade det sig att olika aktörer på IT-avdelningen använder 

olika språkliga uttryck för att förklara vad komponent är för något (P19). 

Användning av olika termer beror på att olika aktörer har olika uppfattningar 

om vad en komponent är (P20) och att komponentbegreppet används i olika 

situationer och med olika syften.  

Om man ber olika aktörer på VV att förklara vad de menar med 

komponentbegreppet används en mängd olika ord som till exempel: checklista, 

modell, mall, klass, resurs, paket, modul, delsystem, objekt, dll.-fil, o.-fil, 

tjänst, funktion, binär kod, en samling sub-rutiner och aggregat.  

Begreppet modul används i ett utkast för Vägverkets styrdokument ’Riktlinjer 

för Informations- och Systemarkitektur’ (V 0.7 från 1999-11-04) där 

komponent definieras som en binär modul som har en viss funktionalitet 

och/eller data. Denna definition har inte minskat förvirringen kring 

komponentbegreppet utan snarare ökat densamma, på grund av att vissa 

personer inte vet vad ordet modul betyder.  

Programmerarna som är flitiga återanvändare av kod använder ord som är 

influerade av det objektorienterade synsättet och olika programmeringsspråk, 

som exempelvis objekt, klass, dll.- och o.-fil, en samling subrutiner, aggregat 

och delsystem.  

IT-arkitekten som arbetar med design- och arkitekturfrågor är intresserad av 

större komponenter, det vill säga komponenter som ligger på en högre 

abstraktionsnivå. Det innebär att IT-arkitekten använder begrepp som funktion, 

tjänst, modul, delsystem och paket.  

Komponentförvaltaren använder samma begrepp som IT-arkitekten, men 

förvaltaren talar även om den binära koden. Skälet till detta är att 

komponentförvaltaren är intresserad av att kunna förvalta större enheter. 

Personer i ledande positioner som arbetar med strategiska frågor använder 

begrepp som mall, checklista och modell för att förklara komponentbegreppet. 

Detta bygger på uppfattningen om att en komponent är en resurs, som inte 

nödvändigtvis är mjukvara, som skall kunna återanvändas.  

Eftersom olika användare använder olika språkliga uttryck för att förklara 

begreppet komponent blir det svårt att ange egenskaper som är karaktäriserande 

för en komponent (P22). Det blir dessutom svårt att definiera omfånget av en 

komponent (P21). En komponent kan vara alltifrån en subrutin till ett 

delsystem. Problemet med omfång av komponenter har (det visade sig under 

steg två, se avsnittet 5.4.2) som effekt att komponentlagret innehåller för många 

komponenter som är små. Det problemet beskrivs senare i figur 25 (avsnittet 

5.4.2). Svårigheter med att ange egenskaper (P22) samt svårigheter med att 

definiera omfång av en komponent (P21) betyder att man helt enkelt inte vet 

vad som skall beskrivas (P7) och därmed dokumenteras.  

Detta problem bidrar i sin tur till problemet att olika komponentanvändare 

uppfattar komponentdokumentationen som ofullständig (se figur 22, P2).  
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Figur 23: Problemgraf - Begreppet komponent 

5.3.2 Identifierade behov  

I Steg ett genomfördes också en behovsanalys med syftet att kartlägga behovet 

av komponentdokumentation. Analysen visade att förutom behovet av 

komponentdokumentation fanns också ett behov av ett komponentlager.  

Behov av komponentdokumentation 

Under intervjuerna med respondenterna visade det sig att olika 

komponentanvändare har olika behov när det gäller komponentbeskrivningar. 

Med komponentanvändare menas här i första hand systemutvecklare (IT-

arkitekt och programmerare) och komponentförvaltare. Det visade sig dessutom 

att det även bland systemutvecklarna fanns olika behov av 

komponentbeskrivningar, vilket beror på olika användningssituationer i 

systemutvecklingsprocessen.  

Programmerarna betraktar vilken binär kod som helst som en komponent. De är 

vana att bygga upp ett eget bibliotek bestående av egna komponenter och/eller 

komponenter som är anskaffade på något annat sätt (till exempel på Internet). 

Komponenter som finns i programmerarnas ’egna’ bibliotek kan vara allt från 

en liten komponent (några rader av kod) till en mycket stor komponent (ett 

delsystem). Dessa komponenter återanvänds flitigt antingen i befintlig form 

eller modifierat med hjälp av några egna rader av kod.  
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Detta innebär att programmerarna är vana vid återanvändning av komponenter, 

och att de behöver tillgång till beskrivning av både ’små’ och ’stora’ 

komponenter. Enligt systemutvecklarna styr olika användningssituationer vilket 

behov det finns av komponentdokumentation. Det som var svårt att få fram 

under intervjuerna var sambandet mellan användningssituationer och 

komponentdokumentation. Det var till exempel svårt att avgöra i vilka 

användningssituationer som det behövs beskrivningar av ’stora’ respektive 

’små’ komponenter. Det var dessutom svårt att ange vad dessa olika 

beskrivningar skulle visa.  

Till skillnad mot programmerarna var komponentförvaltaren inte särskilt 

intresserad av att underhålla komponenter som består av några rader källkod, 

och som dessutom är lätta att förändra. Enligt komponentförvaltaren kan största 

nyttan uppnås genom att underhålla komponenter som kan nyttjas av flera 

projekt. Det största behovet som komponentförvaltaren uttryckte var att få 

riktlinjer som visar vilka komponenter som skall finnas i komponentlagret. 

Komponentförvaltaren efterfrågade beslut om vilka komponenter som skall 

underhållas.   

Både systemutvecklarna (IT-arkitekten och programmerarna) och förvaltaren 

uttryckte ett behov av komponentdokumentation som beskriver hur 

komponenterna har kvalitetssäkrats. Dokumentation kring kvalitetssäkring av 

komponenter skulle bidra till en högre grad av återanvändning av komponenter 

och minska osäkerheten vid överlämning av komponenter från 

komponentutveckling till komponentförvaltning.   

Behov av ett komponentlager  

Behovsanalysen visade också att det finns ett önskemål om att alla ska kunna 

hitta och använda komponenter i det framtida systemutvecklingsarbetet.  

Vid uppbyggnad av det gemensamma komponentlagret finns det ett behov av 

att bestämma vilka komponenter som skall finnas med i komponentlagret. Med 

det menas att man bör bestämma viken mjukvara som ska betraktas som 

komponenter samt om alla komponenter skall finnas med i komponentlagret. 

Skall till exempel standardprogramvaror och komponenter som utvecklats för 

specifika ändamål finnas med?  

Via komponentlagret skall det vara möjligt att söka, synliggöra, tydliggöra och 

tillgängliggöra komponenter. På seminarium (se kapitel 2 och avsnittet 2.6.2) 

har innebörden i dessa funktioner diskuterats. Nedan följer en mera detaljerad 

beskrivning av dessa funktioner och hur de hänger samman: 

1. Söka komponenter - Det skall vara möjligt att söka komponenter i 

komponentlagret med hjälp av flera olika sökkriterier. Det skall till 

exempel vara möjligt att utföra fritextsökning och att söka på 

komponenttyp. För att kunna söka på komponenttyp finns det ett behov 

av att klassificera komponenter. I samtalen med respondenterna visade 

det sig att de tror att i en komponentklassifikation kan det ges en mer 

kortfattad och lättbegriplig beskrivning av komponenterna. Detta kan ge 

en bättre förståelse för komponenterna samt skapa en karta över alla 

komponenter.  
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2. Synliggöra komponenter - Det innebär att det skall vara möjligt att 

kunna få en lista med komponenter som matchar de angivna 

sökkriterierna. Med utgångspunkt från en enkel beskrivning av varje 

komponent i listan skall användaren av komponentlagret kunna 

bestämma sig för om han skall fortsätta att söka mer utförlig 

information om komponenten eller inte.  

3. Tydliggöra komponenter - Efter det att användaren har fått en lista med 

komponenter som matchar de angivna sökkriterierna finns det behov av 

att kunna få en utförligare beskrivning av komponenten. För att uppnå 

detta bör varje komponent finnas beskriven på ett djupare sätt.  

4. Åtkomst till komponenter - Detta innebär att varje användare skall 

kunna få fysisk åtkomst till komponenten så att den kan testas och 

återanvändas.   

Sammanfattningsvis kan man säga att det finns behov av att alla skall kunna 

hitta komponenter för användning i det framtida systemutvecklingsarbetet. Via 

komponentlagret ska komponenterna kunna sökas, synliggöras och tydliggöras. 

Komponentlagret ska också möjliggöra fysisk åtkomst till komponenterna.  

Behov av konfigurationsstyrning 

Problem som man upplevde på Vägverket i samband med kvalitetssäkring och 

överlämning av komponenter till förvaltning är typiska problem som man vill 

lösa med en bättre konfigurationsstyrning. I utkastet till dokumentet ’Principer 

för versions- och konfigurationshantering’ (version 0.3, s 3) kan man läsa 

följande:  

”Dagens miljö är komplicerad, vi går från ’hela’ system till 

komponentbaserade. Även ett mindre system kan bestå av 

många filer och beroenden. Många kompetenser behövs även 

för mindre system. Man kan inte vara säker på att samma 

person som skrivit en modul kommer att genomföra rättningar 

eller vidareutveckling. Detta kräver en teknik som ger god 

ordning så man vet vad man gör.”  

De handlingar som bör ingå i konfigurationsstyrningen på Vägverket är 

följande:  

• identifiera och versionsmarkera en komponent eller system 

(versionshantering) 

• visa innehåll, beroenden och status i varje skede av livscykeln för ett 

komponentbaserat systemet eller komponent (redovisa konfigurations-

status) 

• ge kontroll över förändringar (ändringskontroll) 

• komponenter skall ha en kvalitetsstämpel (godkännande/certifiering) 

För att kunna bedriva konfigurationsstyrning behövs ett lager av 

konfigurationsobjekt. På Vägverket skiljer man på förvaltningslagret från 

användningslagret (det vi tidigare har kallat för komponentlagret). I 
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förvaltningslagret lagras källkod och dokumentation. I användningslagret lagras 

de binära komponenterna.  

5.3.3 Beskrivning och klassificering av komponenter 

Beskrivningen i föregående avsnitt visar att det finns ett starkt behov av att 

beskriva och klassificera komponenter för att kunna återanvända komponenter 

och att bygga upp komponentlagret. För att åstadkomma detta genomfördes en 

analys med syftet att ta fram en grundläggande komponentbeskrivning och 

klassificering av komponenter på VV.  Den grundläggande beskrivningen och 

klassificeringen kan användas för att synliggöra och söka komponenter i 

komponentlagret. 

Grundläggande komponentbeskrivning  

Att synliggöra komponenter för användarna av komponentlagret innebär att 

varje komponent skall ha en enkel beskrivning. Utifrån denna beskrivning skall 

användarna kunna bestämma sig om de skall fortsätta att söka mer utförlig 

information om komponenten eller inte.  

Analysen resulterade i en grundläggande komponentbeskrivning som bör 

innehålla följande termer:  

Namn - Det skall vara ett beskrivande namn på komponenten.  

Identitet - Det skall vara en unik identifierare, till exempel ett nummer eller 

kod.  

Version - Det skall vara möjligt att peka ut en unik version av en komponent.  

Granskad - Här skall datum och ansvarig person för granskning anges samt 

hur granskningen har skett.  

Funktionsbeskrivning - Det skall vara en kort beskrivningen av komponentens 

funktionalitet. Det är viktigt att språket är vanlig svenska.  

Gränssnitt - Det skall finnas en beskrivning av komponentens gränssnitt. Via 

komponentgränssnitt visas komponentens funktionalitet. Här skall 

åtkomstteknik anges (till exempel COM), en förteckning över gränssnittets 

funktioner, samt en beskrivning av vad funktionen gör.  

Relation till ingående komponenter - En komponent kan vara sammansatt 

och bestå av andra komponenter. Här skall det finnas en lista och en 

beskrivning av komponentens beroende av andra komponenter.  

Tekniskt beroende - Det bör finnas en beskrivning av komponentens tekniska 

beroende. Det innebär att komponentens beroenden av drift- och 

utvecklingsmiljö skall vara välbeskriven, till exempel programspråk, plattform 

med mera.  

Komponenttyp - I komponenttyp skall det anges hur komponenten är 

klassificerad (se nedan).  

System som använder komponenten - Det skall finnas en lista över alla 

system som använder sig av komponenten.  
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Status - Med status menas ett antal olika saker. För det första skall det visas om 

komponenten är på väg in i lagret, om komponenten är under testning eller om 

komponenten är under utveckling. För det andra skall det anges hur tvingande 

det är att använda komponenten. Även eventuella licenskrav skall kunna anges 

här.  

Ansvarig person - Här kan det finnas flera olika nivåer av ansvar. Men, det bör 

finnas information om ansvarig förvaltare.  

Historia - Här kan till exempel problem som blivit upptäckta i samband med 

återanvändning beskrivas. 

Länkar - Det kan finnas flera olika typer av länkar. Det skall till exempel vara 

möjligt att få tillgång till komponenten för test eller att få den adress där 

komponenten kan hämtas för bruk. 

Klassificering av komponenter  

En av komponentlagrets viktiga funktioner är att kunna erbjuda användarna 

möjligheten att söka komponenter med hjälp av flera sökkriterier.  Ett viktigt 

sökkriterium är komponenttyp. På Vägverket finns inget styrdokument som 

entydigt anger hur komponenter bör klassificeras. Nedanstående lista visar hur 

komponenter kan klassificeras.  

• Arkitektur – Detta innebär att komponenter kan klassificeras enligt 

arkitekturnivå. På Vägverket delas arkitekturen in i flera skikt (se 

avsnitt 5.2.2). Den här klassificeringen används främst av 

systemutvecklarna. 

• Anskaffning – Komponenter kan delas in enligt det sätt som de är 

anskaffade på. Ett exempel är komponenter som är köpta på marknaden 

eller komponenter som är egenutvecklade. Den här klassificeringen 

används främst av komponentförvaltaren. 

• Tekniska komponenter (Tekniska stödobjekt) – Dessa komponenter 

innehåller ingen verksamhetskunskap utan fullgör endast administration 

av tekniska detaljer i en tillämpning Dessa komponenter innehåller 

ingen verksamhetskunskap utan fullgör endast administration av 

tekniska detaljer i en tillämpning. Den här klassificeringen används av 

systemutvecklarna och förvaltaren.  

• Verksamhetskomponenter – Verksamhetskomponenterna utgör en 

implementering av informationsmodellen och beskriver viktiga 

verksamhetsobjekt. Den här klassificeringen används av 

systemutvecklarna och förvaltaren.  

• Verksamhetsområde – Detta är en indelning av komponenter efter hur 

de används och stödjer olika verksamhetsområden, till exempel 

personal, ekonomi, vägutformning. Den här klassificeringen används av 

personer på ledande position, systemutvecklarna och förvaltaren. 
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5.3.4 Vad är en komponent?  

Nedanstående bild (figur 24) visar Vägverkets begreppsgraf över komponent-

begreppet. Denna begreppsgraf har växt fram med utgångspunkt från 

problemanalysen i avsnitt 5.3.1 samt den analys som presenterats ovan.  

Trots de problem som redovisats rörande komponentbegreppet i avsnitt 5.3.1 så 

finns det ändå ett antal gemensamma uppfattningar som kan ligga till grund för 

en gemensam beskrivning av komponentbegreppet på VV.  

Tillsammans med aktörerna på VV har jag konstaterat att flera olika personer 

som till exempel programmerarna, IT-arkitekten och komponentförvaltaren 

anser att komponentbegreppet måste avse mjukvara och inget annat. En annan 

gemensam uppfattning bland dessa är att komponenter skall vara 

återanvändbara och erbjuda funktionalitet som skall presenteras via ett 

gränssnitt. Komponentbegreppet på VV ska inte användas för checklistor, 

mallar, modeller etcetera.  

Detta betyder att när jag fortsättningsvis talar om en komponent så avses en 

mjukvarukomponent som skall återanvändas i samband med KBSU. En 

komponent ingår i två eller flera KBS och ett KBS består av flera olika 

komponenter. En komponent kan tillhöra en eller flera komponenttyper, vilka 

kan bestämmas enligt olika klassificeringsgrunder. Komponenter kan 

klassificeras enligt arkitektur, verksamhetsområde, anskaffning och som 

tekniska komponenter.  

 

Figur 24: Vägverkets begreppsgraf över begreppet komponent 

 



 

 108 

En komponent måste beskrivas och på det sättet skapas komponent-

dokumentation. Denna dokumentation behövs både för komponentbaserad 

systemutveckling (KBSU), komponentanskaffning (KA) och komponent-

förvaltning (KF) samt vid uppbyggnaden av komponentlagret. I 

komponentlagret samlas komponenter och genom det kan komponenterna 

synliggöras, tydliggöras och tillgängliggöras.  

5.3.5 Slutsatser från Steg ett 

Analysen har visat att komponentdokumentation utgör en viktig förutsättning 

för att systemutvecklarna skall fullfölja riktlinjerna för komponentbaserad 

systemutveckling, vilket innebär att:  

”…en komponentbaserad anskaffningsprocess skall eftersträvas 

i samband med systemutveckling”  

och att 

 ”…nyttjande av befintliga komponenter alltid skall övervägas.” 

(’Gemensam IT-infrastruktur - Produkter och standarder inom 

IT-området i Vägverket’, V 4.2 och ’Gemensam IT-

infrastruktur - Riktlinjer för Informations- och Systemarkitektur 

i Vägverket’, V 0.7).  

En tydlig definition av komponentbegreppet utgör en viktig förutsättning för att 

kunna beskriva och därmed dokumentera komponenter. Detta utgör även en 

viktig förutsättning för komponentlagret som i sin tur behövs för att på ett 

effektivt sätt tillhandahålla komponenter. På Vägverket finns det också ett 

behov av konfigurationsstyrning. Kvalitetssäkring samt ordning och reda på 

komponenter och komponentbaserade system är viktiga förutsättningar för 

återanvändning av komponenter.   

En tydlig definition av begreppet komponent är också skälet till att en 

begreppsanalys har genomförts. Analysen i Steg ett visade att den 

grundläggande beskrivningen och klassificeringen av komponenter som 

presenteras ovan inte är tillräcklig. Enligt systemutvecklarna finns det behov av 

olika typer av beskrivningar. För att kunna få fram dessa olika typer av 

beskrivningar var det därför nödvändigt att gå vidare och genomföra en analys 

av olika användningssituationer där komponenter används. Detta utgjorde 

motivet för att genomföra Steg två i fallstudien på Vägverket.  
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5.4 Systemutvecklingsprojektet ALPHA - Steg två 
Målet med Steg två i fallstudien var att göra en fördjupad analys av en 

komponentbaserad systemutvecklingsprocess för att på ett bättre sätt förstå 

vilken komponentdokumentation som behövdes (se även kapitel 2 och avsnittet 

2.6.2).  

Det är komponentanvändarna som i denna process använder komponenter på 

olika sätt. Detta betyder också att deras behov av komponentdokumentation 

skiljer sig åt. För att på ett bättre sätt förstå vilka olika typer av 

komponentdokumentation som behövs valdes ett projekt som i avhandlingen 

kallas för projektet Alpha. 

5.4.1 Beskrivning av projektet 

Projektet Alpha har som mål att utveckla ett KBS för en av Vägverkets 

verksamheter. Systemet skall vara modulärt och flexibelt uppbyggt. I projektet 

genomförs följande projektfaser: inledning, beredningsfas, konstruktion och 

övergång. Enligt projekt/kvalitetsplanen för projektet Alpha (version 1) ingår 

inte driftsättning och användarutbildning i projektet.  

Systemutvecklingsmetoden som används i projektet är RUP och i 

komponentbaserad systemutveckling (KBSU) utförs följande handlingar: 

analys, utformning, tillverkning, planering av införande och leverans.  

Projektets IT-resurser för de första två åren var mellan 1,5 – 2 personer/år.  I 

projektgruppen har personer med följande roller medverkat: projektledare, 

testansvarig, kvalitetsansvarig, kravställare, kravsamordnare, användargräns-

snittsansvarig, IT-arkitekt, tillverkningsansvarig, kravutvecklare, programmera-

re, granskare av olika funktioner samt granskare av olika metoder. 

Projektgruppen skall samverka med två andra grupper, styrgrupp och 

referensgrupp. Eftersom projektet enbart disponerade resurser motsvarande 1,5-

2 man/år innebar detta att en och samma person hade flera olika roller i 

projektet. Detta innebar främst att en och samma person periodvis agerade både 

som en IT-arkitekt, testare och programmerare.  

5.4.2 Problemanalys  

För att på ett bättre sätt förstå vilket behov av komponentdokumentation som 

finns i samband med komponentbaserad systemutveckling (KBSU) 

genomfördes en problemanalys. Två problemområden har identifierats i 

samband med problemanalysen och dessa är: återanvändning av komponenter i 

samband med KBSU (se figur 25) och RUP (se figur 26).  
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Problemområde - återanvändning av komponenter   

IT-arkitekten hade en central roll i projektet. Hon arbetade både som IT-arkitekt 

och programmerare och var den person som främst arbetade med 

återanvändning i projektet.  Ett viktigt dokument som utformas i projektet är 

arkitekturförslaget (’Software Architecture Document’, SAD) som successivt 

förfinas från ett grovt arkitekturförslag till ett godkänt arkitekturförslag. 

Arkitekturförslaget ligger sedan till grund för utformning av 

projektspecifikation och det är IT-arkitekten som ansvarar för detta dokument. 

De handlingar som IT-arkitekten genomför vid utformning av 

arkitekturförslaget och som är relaterade till återanvändning av komponenter är: 

söka komponenter i komponentlagret, identifiera, välja, beställa, ladda hem och 

testa komponenter.  

Problemanalysen har visat att komponenter som finns på IT-avdelningen inte 

återanvänds (P32). Den huvudsakliga orsaken till detta problem är att 

komponentlagret på IT-avdelningen är under utveckling (P15), vilket medför ett 

antal problem.  

Alla komponenter som finns på IT-avdelningen är inte med i komponentlagret 

(P18), vilket gör att IT-arkitekten (och andra systemutvecklare) inte hittar den 

komponent som hon behöver (P29) när hon söker i komponentlagret. När detta 

problem inträffar saknar hon information om hur hon skall komma vidare. 

Detta leder till att hon själv (eller någon annan i projektgruppen) utvecklar den 

önskade komponenten (P30) eller söker den på marknaden för att kunna göra 

ett inköp (P31). 

En viktig del i IT-arkitektens arbete utgörs av att utarbeta alternativa system- 

och arkitekturförslag. Detta innebär att hon behöver arbeta med större 

komponenter på en hög abstraktionsnivå. Det är då viktigt att snabbt kunna 

ladda hem komponenter för att undersöka dessa. Detta skall kunna göras så 

snabbt som möjligt och då är det en fördel om komponenterna är paketerade. 

Ett problem med det nuvarande komponentlagret är att det innehåller många 

komponenter som är små (P23). Det problemet har sitt ursprung i 

problemområdet om begreppet komponent (se figur 23 och avsnittet 5.3.1) och 

där har det konstaterats att komponenterna på Vägverket kan vara alltifrån en 

subrutin till ett delsystem. Det är problematiskt att komponentlagret innehåller 

för många små komponenter (P23) eftersom IT-arkitekten själv måste sköta 

paketeringen. Detta är ett tidskrävande arbete (P27). IT-arkitekten själv måste 

lista ut både hur olika komponenter är beroende av varandra (P24) samt ladda 

ned en stor mängd komponenter (P25). Därför väljer hon ofta istället att söka 

komponenter på marknaden (P31) eller att utveckla en ’ny’ komponent (P30).   

Ytterligare ett skäl till att IT-arkitekten och systemutvecklarna inte 

återanvänder komponenter är att systemutvecklarna inte vet om det går att lita 

på de komponenter som finns i komponentlagret (P12). Det problemet har sitt 

ursprung i problemområdet komponentdokumentation (se figur 4 och avsnittet 

5.3.1) och där har det konstaterats att alla komponenter som finns i 

komponentlagret inte är kvalitetssäkrade. IT-arkitekten och andra 

systemutvecklare måste själva därför granska en komponent vilket är också ett 

tidskrävande arbete (P28). Därför väljer hon/de ofta istället att söka 

komponenter på marknaden (P31) eller att utveckla en ’ny’ komponent  (P30).  
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De två sist nämda problemen leder till att komponenter som finns i ’huset inte 

återanvänds (P32). 

 

1. KBSU är ett nytt 
arbetssätt 

på IT-avdelningen

15. Komponentlager 
är under utveckling

12. Systemutvecklarna 
vet inte om det går att 
’lita’ på komponenten

Åter-
användning

27. Det tar tid för en IT-
arkitekt och andra 

systemutvecklare att paketera 
alla små komponenter till en 

önskad funktionalitet

23. Komponentlagret 
innehåller många 

komponenter som är 
små

18. Den önskade 
komponenten finns 

inte i komponentlagret

24. Det tar tid att lista 
ut beroende mellan 

komponenter 

25. Det tar tid att 
ladda hem en mängd 

små komponenter

21. Det är svårt att 
definiera omfång 
av en komponent

Begreppet 
komponent

29. IT-arkitekten och 
andra systemutvecklare 
vet inte om den önskade 

komponenten finns i 
’huset’

28. Det tar tid för IT-
arkitekten och andra 
systemutvecklare att 

granska en komponent

30. IT-arkitekten och 
andra systemutvecklare 

väljer att utveckla en 
’ny’ komponent

31. IT-arkitekten och andra 
systemutvecklare väljer att 

söka komponenten på 
marknaden

32. Komponenter som 
finns i ’huset’ 

återanvänds inte
 

Figur 25: Problemgraf - återanvändning av komponenter 
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Problemområde - Rational Unified Process (RUP)  

Systemutvecklingsmetoden Rational Unified Process (RUP) är de facto 

standard på IT-avdelningen. Med ’de facto standard’ menas att alla anser att det 

är RUP som skall användas vid utveckling av KBS, men att det på IT-

avdelningen saknas ett formellt beslut om RUP som systemutvecklingsmetod.  

Skälet till att det är viktigt att beskriva RUP som ett problemområde (se figur 

26) är att projektmedlemmarna anser att en viktig orsak till svårigheterna med 

att bedriva KBSU på VV är att RUP inte har införts och anpassats på ett riktigt 

sätt (P35). Att detta inte har gjorts förklaras med att: engagemanget kring RUP 

bland personalen på IT-avdelningen är bristande (P17), personalen på IT-

avdelningen uppfattar ledningens engagemang kring RUP som svagt (P18) och 

att RUP är en mycket omfattade metod (P34).   

Problemet med att RUP inte har anpassats till och införts på ett riktigt sätt på 

IT-avdelningen (P35) har fått till följd att:  

• kunskapsnivån om RUP är varierande bland projektmedlemmarna 

(P36),  

• det tar mycket tid för att gånga upp krav som kommer från 

verksamheten med hjälp av RUP (P45) 

Problemet att kunskapsnivån om RUP är varierande bland projektmedlemmarna 

(P36) leder till problemet att i projektet bedrivs KBSU’s aktiviteter både enligt 

RUP och det tidigare arbetssättet (P37). Detta har som effekt att i projektet 

finns dokumentation som motsvarar det tidigare arbetssättet (P38) och enligt 

RUP (P39). Dessa två problem (P38 och P39) tillsammans med problemet att 

det tar mycket tid för att gånga upp krav som kommer från verksamheten med 

hjälp av RUP (P45) leder till problem att systemdokumentationen är varken 

kopplad till verksamhetsdokumentation (P43) eller komponentdokumentation 

(P40). Någon spårbarhet mellan de krav på systemet och komponenter finns 

inte (P44) vilket leder till att det blir svårt att:  

• söka efter komponenter (P46) 

• identifiera återanvändbara komponenter (P47) och 

• sätta samman komponenter (P48).  

Dessa tre problem innebär att RUP inte stödjer komponentbaserad system-

utveckling och därmed återanvändning av komponenter i projektet (P41).  
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Figur 26: Problemgraf – RUP 
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5.4.3 Slutsatser från Steg två  

Utgångspunkten för analysen i Steg två var att genomföra en fördjupad analys 

av ett systemutvecklingsprojekt. I det studerade projektet hade man som 

ambition att arbeta med återanvändning av komponenter. Syftet med denna 

fördjupade analys var att på ett bättre sätt kunna förstå vilken komponent-

dokumentation som behövs i samband med KBSU.  

Om man studerar resultatet av analysen innehåller dessa resultat enbart delvis 

svar på denna fråga. Analysen visar att det finns problem med återanvändning 

av komponenter och komponentlagret. Vi kan inte med utgångspunkt från detta 

exakt säga på vilket sätt som komponenter bör kategoriseras och ytterligare 

beskrivas för att det skall bli lättare att återanvända komponenterna i 

komponentlagret. Det vi dock kan hävda med utgångspunkt från analysen är att 

RUP, den systemutvecklingsmetod som används i detta fall, bör vara anpassad 

till ett komponentbaserat arbetssätt samt att verksamhets- och 

systemdokumentationen bör vara integrerad med komponentdokumentationen. 

Analysen visar därmed behovet av att inte bara beskriva komponenter ur ett 

tekniskt perspektiv, utan även betydelsen av att beskriva komponenterna ur ett 

verksamhetsperspektiv.  

Analysen i Steg två visade också att komponentbaserad systemutveckling 

(KBSU) inte kan betraktas isolerat från anskaffning (KA) och förvaltning (KF) 

av komponenter. En rad av de problem som identifierades i Steg två har inte 

bara att göra med problemet att KBSU är ett nytt arbetssätt. En rad problem 

handlar om att försörja komponentanvändarna (de som skall återanvända 

komponenter i samband med KBS) med ’rätta’ komponenter. Det gäller till 

exempel de problem som fanns med komponentlagret (komponenter är inte 

kvalitetssäkrade, komponenter är för många eller komponenter är för små). 

Detta försörjningsproblem har orsaker och relationer till 

komponentanskaffningen (KA) och komponentförvaltningen (KF) på 

Vägverket.  

5.5 Komponenthantering som praktik - Steg tre  
Målet med Steg tre var att göra en analys av hela komponenthanteringen 

(ibland används i avhandlingen även förkortningen KH) på VV som en praktik. 

Den analys som presenteras i Steg tre har genomförts med hjälp av 

praktikgeneriska modellen (om praktikgeneriska modellen se kapitel 2). I 

avsnitt 5.5.1 beskrivs komponentbaserad systemutveckling (KBS) som en 

praktik, i avsnitt 5.5.2 beskrivs komponentanskaffning (KA) som en praktik 

och i avsnitt 5.5.3 komponentförvaltning (KF) som en praktik.  

Skälet till att använda den praktikgeneriska modellen för att beskriva 

komponenthanteringen (KH) på VV är att den bidrar med ett antal generiska 

kategorier vilka gör att man kan skapa en förståelse för komponenthantering. 

Den praktikgeneriska modellen används därmed som ett teoretiskt raster. Den 

analys som presenteras visar hur komponenthanteringen borde bedrivas på VV.  

Den praktikgeneriska analys som presenteras i samband med 

komponentbaserad systemutveckling (KBSU) bygger på dokument och de 

erfarenheter som studiens Steg ett och Steg två har givit. Komponent-

anskaffning (KA) och komponentförvaltning (KF) bygger enbart på 
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dokumentation och intervjuer som beskriver hur KF och KA borde bedrivas. En 

viktig grund för beskrivningen i detta avsnitt utgörs av olika 

processbeskrivningar av anskaffningsprocessen och förvaltningsprocessen på 

Vägverket.  

5.5.1 Komponentbaserad systemutveckling (KBSU) som praktik 

På Vägverket ingår KBSU i en annan praktik som kallas för tillämpnings-

anskaffning. Tillämpningsanskaffning ingår i sin tur ingår i det som kallas för 

anskaffning av mjuk infrastruktur på Vägverket. KBSU som praktik presenteras 

nedan (se även figur 27).  

Resultat och klienter  

Målet med KBSU är att utveckla ett KBS där återanvändning av färdiga 

komponenter skall eftersträvas. Klienterna för denna produkt är beställaren och 

de användare som finns i den praktik där systemet kommer att användas. En 

annan viktig klientgrupp är de som skall förvalta systemet. Projekt-

dokumentation är ett annat viktigt resultat. Klienten för projektdokumenta-

tionen är styrgruppen.   

Producenter och handlingar 

Alla systemutvecklingsprojekt på VV bedrivs i projektform. Enligt Vägverkets 

gemensamma projektmodell utförs arbetet i projektet av projektgruppen. Det är 

medlemmarna i projektgruppen som är praktikens producenter. Praktikens 

producenter i samband med KBSU är projektledaren och systemutvecklarna. I 

ett systemutvecklingsprojekt har systemutvecklarna olika roller, till exempel: 

kravhanterare, IT-arkitekt, programmerare och testare. I en projektgrupp ingår 

även verksamhetsansvariga personer, vilka representerar den praktik i vilken 

det utvecklade KBS ska användas som instrument.  

På Vägverket skall KBSU alltid föregås av en verksamhetsanalys som 

resulterar i ett förslag som beskriver problem/möjligheter med KBS kopplat till 

verksamhetens mål. Nästa steg är att ta fram en kravspecifikation, vilken både 

ska beskriva funktionella krav (vad KBS ska göra och informationsbehov från 

andra verksamhetsområden) och icke-funktionella krav (prestanda, teknik, 

säkerhet/behörighet och befintliga system). Om det finns ett system på 

marknaden som motsvaras av de krav som ställs på KBS ska detta system 

upphandlas. Om så inte är fallet kan ett eget systemutvecklingsarbete starta. 

Detta systemutvecklingsarbete innebär följande aktiviteter:  

Analys - Detta innebär en fördjupad verksamhetsanalys. Resultatet från denna 

aktivitet utgörs av en mer detaljerad beskrivning av verksamhetens krav på 

KBS samt en grov teknisk lösning. 

Utformning - Detta innebär att utforma det valda KBS. Resultatet av denna 

aktivitet är en detaljerad beskrivning av KBS och en testspecifikation.  

Tillverkning - Detta innebär realisering av program och databaser. 

Planering av införande - I detta arbete ingår planering av driftssättning, 

förvaltning och framtagande av utbildningsmaterial. 

Leverans - Detta innebär att levererat KBS acceptanstestas enligt den testplan 

som tagits fram. Resultatet är ett godkändt KBS som uppfyller ställda krav. 
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För att kunna återanvända komponenter i samband med utvecklingsarbetet 

identifierades i Steg 1 ett behov av att kunna:  

• Söka komponenter 

• Synliggöra komponenter 

• Tydliggöra komponenter  

• Tillgängliggöra komponenter 

Detta är viktigt i samband med aktiviteterna analys och utformning. Det är 

också viktigt att rutiner utformas så att IT-arkitekten och de övriga 

systemutvecklarna vet hur de ska göra när de har behov av komponenter som 

inte finns tillgängliga i Vägverkets komponentlager. 

 

 

Figur 27: Komponentbaserad systemutveckling som praktik 

Enligt den praktikgeneriska modellen (PGM) finns det ett antal generiska 

förutsättningar för att kunna bedriva en praktik. Dessa generiska kategorier är 

uppdrag, underlag, kunskap och instrument, normer och omdömen samt 

finansiellt kapital. Nedan analyseras KBSU utifrån dessa generiska 

förutsättningar (se figur 27).  

Uppdrag 

På Vägverket finns ett produktuppdrag som beskriver de produkttyper som 

anskaffningsprocessen för ’mjuk infrastruktur’ (där KBSU ingår) ska 

producera. Denna anskaffningsprocess kan resultera i tre produkttyper: 

informationsmodell, komponent och KBS. 
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När det gäller egenutveckling av ett enskilt KBS formuleras uppdraget i ett 

projektdirektiv, vilket betyder att man till exempel formulerar 

systemutvecklingsprojektets produkt-, och resursuppdrag. Produktuppdraget 

skall formuleras under rubriken projektmål. I de riktlinjer som skall styra 

systemutvecklingsarbetet finns också uttalat att ett komponenttänkande bör 

prägla inköp och egenutveckling av tillämpningar.   

IT-arkitekten har en viktig roll i samband med systemutvecklingsarbetet. Det är 

IT-arkitekten som har huvudansvaret för designen av det KBS som utvecklas. 

Det är också IT-arkitekten som har ansvaret för att analysera vilka komponenter 

som kan återanvändas i samband med utvecklingsarbetet. Någon tydlig 

befattningsbeskrivning av denna roll finns dock inte. RUP har aldrig anpassats 

till de förutsättningar som råder på Vägverket. Detta innebär också att det inte 

några tydliga rollbeskrivningar enligt RUP.  

Underlag 

I samband med utvecklingsarbetet utgör återanvändbara komponenter ett 

mycket viktigt underlag. Det betyder också att den befintlig KBSA utgör ett 

viktigt underlag genom att utvecklingsarbetet kommer att förändra den 

befintliga systemarkitekturen. Det KBS som skall utvecklas måste passa in i 

systemarkitekturen så att ett av de viktigaste målen med KBSU ’Bättre 

informationssamverkan mellan olika system’, uppnås.  

Huvudsyftet med att bedriva systemutveckling är att det utvecklade systemet 

skall kunna användas i användarnas praktik. Det betyder i sin tur att krav från 

verksamheten utgör ett viktigt underlag i samband med KBSU. Det är dessa 

krav som skall transformeras till ett fungerande KBS.  

Kunskap och instrument 

I samband med utvecklingsarbetet behövs kunskap om vilka komponenter som 

finns att återanvända. Komponentdokumentation utgör en viktig deskriptiv 

kunskap, men kan också ses som ett instrument för kommunikation och 

kunskapsöverföring mellan olika aktörer, till exempel mellan 

systemutvecklarna och komponentförvaltarna.  

Det är också viktigt att denna dokumentation är kopplad till system- och 

verksamhetsdokumentation. Skälet till detta är att man vill söka och få kunskap 

om komponenter med utgångspunkt från de krav som ställs på det KBS som 

skall utvecklas. Det är också viktigt att komponentdokumentationen är relaterad 

till arkitekturdokumentationen eftersom systemutvecklarna vill veta hur 

komponenterna ingår och är relaterade till KBSA.  

Ett mycket viktigt instrument är det system som används för att hantera 

komponentlagret. På Vägverket är komponentlagret uppdelat i ett 

förvaltningslager och ett användningslager. I förvaltningslagret lagras all 

källkod som Vägverket har förvaltningsansvar för. I användningslagret lagras 

de binära komponenterna. (I samband med fallstudiens Steg ett och Steg två var 

det främst användningslagret som avsågs).  

På Vägverket håller man reda på och versionshanterar de objekt som finns i 

förvaltningslager med hjälp av så kallat CM-verktyg (Configuration 

Management-verktyg). Dessa verktyg används för att hålla reda på olika 

versioner av källkoder i förvaltningslagret. När det gäller användningslagret 
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krävs främst funktionalitet för att synliggöra, tydliggöra och tillgängliggöra 

komponenter till komponentanvändarna. Det var detta verktyg som var under 

utveckling i samband med fallstudien (i figuren 27 kallas detta verktyg för 

verktyg för återanvändningslager).   

Systemutvecklingsmetodik som beskriver hur systemutvecklingsarbetet ska 

bedrivas och dokumenteras utgör också ett viktigt instrument och det är viktigt 

att detta instrument är anpassat för att bedriva KBSU.  

Normer och omdömen 

På Vägverket finns ett antal dokument som utgör normer genom att de utgör 

IT-ramverk som bör följas i samband med KBSU. Några exempel på sådana 

dokument är:  

• ’Vägverkets gemensamma projektmodell och projektkvalitetsmodellen’ 

• ’Gemensam IT-infrastruktur - Riktlinjer för informations- och 

systemarkitektur i Vägverket’ 

• ’Gemensam IT-infrastruktur – Produkter och standarder inom IT-

området i Vägverket’ 

• ’Gemensam IT-infrastruktur- Riktlinjer för anskaffning av IT-lösning’ 

• ’Grov beskrivning anskaffning av mjuk infrastruktur’ 

Dessa dokument anger tydligt att systemutveckling bör bedrivas utifrån ett 

arkitekturperspektiv och att komponenter bör återanvändas.  

Fallstudien på Vägverket har visat på behovet av att tydliggöra krav och rutiner 

för kvalitetssäkringen av komponenter. Steg 1 i fallstudien startades eftersom 

det fanns problem med komponentdokumentationen. I Steg 2 visade det sig att 

ett av de problem som fanns var att systemutvecklarna inte litade på att 

komponenterna höll rätt kvalitet. På Vägverket finns också riktlinjer framtagna 

för hur konfigurationsstyrning bör ske. Enligt dessa riktlinjer bör detta bygga på 

olika godkännandenivåer. Genom att definiera olika godkännandenivåer i 

utvecklingsmiljön kan man ange regler för hur olika konfigurationsobjekt skall 

hanteras med avseende på kvalitet, återanvändning, frysning för leverans och 

versionshantering. Detta betyder att man kan få en bättre kännedom bland annat 

om komponenternas kvalitet och status.    

5.5.2 Komponentförvaltning som praktik  

På Vägverket ingår komponentförvaltning (KF) i förvaltningsprocessen. Det är 

viktigt att notera att rättning av komponenter inte ingår i systemförvaltning, 

detta sker i komponentförvaltningen (KF). Behöver en komponent 

vidareutvecklas sker detta i komponentanskaffningen (KA) och om ett KBS 

behöver vidareutvecklas så sker detta i KBSU.  Detta betyder att system-

förvaltning omfattar handlingar som skall säkerställa nyttan av KBS i den 

praktik där KBS skall användas som ett instrument. Detta innebär att stödja 

användare, hantera synpunkter på KBS samt planera och ge uppdrag att 

förändra. Även avveckling kan ingå i systemförvaltningen. Detta betyder att det 

inte sker någon egentlig komponenthantering i samband med system-

förvaltningen. Detta är också skälet till att systemförvaltningen inte analyseras 

närmare i detta kapitel. System- och komponentförvaltning skiljer sig åt genom 
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att det är olika förvaltningsobjekt som behandlas. Nedan beskrivs mer i detalj 

hur komponentförvaltning (se figur 28) bedrivs på Vägverket.  

Resultat och klienter 

Enligt dokumentet ’Grov beskrivning av förvaltning av komponenter’ bör 

komponentförvaltningens huvudresultat vara en tillhandahållen komponent. 

Med detta avses en komponent med tillhörande dokumentation som är lagerförd 

och kvalitetssäkrad. En sådan komponent kan därmed exponeras för alla som 

har intresse av att använda den. Klienterna för detta huvudresultat är 

producenterna i KBSU. 

Det finns också fem biresultat från denna aktivitet: projektdirektiv (som kan 

vara ett direktiv för vidareutveckling av en komponent och/eller förslag till 

anskaffning av en ny komponentfunktionalitet), information om förändringar av 

komponenter och komponentlagret, avvecklad komponent och utbildad 

personal med avseende på komponenter.   

Producenter och handlingar 

Praktikens producenter i samband med KF är komponentförvaltarna. Detta är 

personal på IT-avdelningen som arbetar med följande aktiviteter: ta emot och 

lagerföra komponenter, följa upp och analysera, vidmakthålla och initiera 

vidareutveckling, avveckla komponent, utbildning, marknadsföra komponent 

och tillhandahålla komponent. Nedan beskrivs dessa aktiviteter.  

Ta emot och lagerföra komponenter - Komponentförvaltningen tar emot nya 

komponenter och lagerför komponenterna i komponentlagret. I samband med 

detta kvalitetssäkras också komponenten. Resultatet från denna aktivitet är en 

lagerförd komponent. 

Följa upp och analysera - Detta innebär att samla in felanmälningar, 

förbättringsförslag och tidigare förfrågningar samt att analysera detta. Det 

handlar också om att bevaka både hur komponenter används och den externa 

komponentmarknaden.  

Det finns flera interna resultat från denna aktivitet. Ett internt resultat är ett 

underlag för rättning eller förändring av komponenten, vilket skickas till 

aktiviteten ’vidmakthålla & initiera vidareutveckling av komponent’ (se nedan). 

Ett annat internt resultat är avvecklingsförslag, vilket skickas till aktiviteten 

’avveckla komponent’ (se nedan). Ett tredje internt resultat är ett 

utbildningsförslag, vilket är input till aktiviteten ’utbilda’ (se nedan). Ett fjärde 

resultat är ett marknadsföringsförslag, vilket skickas till aktiviteten 

’marknadsföra’ (se nedan).  

Ett externt resultat från aktiviteten är ett förslag på nyanskaffning av 

komponent, vilket utgör en produktbeställning till komponentanskaffning.  Det 

är viktigt att poängtera att själva vidareutvecklingen av en befintlig komponent 

sker i komponentanskaffning (se nedan). 

Vidmakthålla och initiera vidareutveckling - Detta innebär att rätta en 

befintlig komponent eller att initiera ett vidareutvecklingsuppdrag. Det innebär 

att det kan komma två resultat från denna aktivitet: rättad komponent som sedan 

lagerförs igen samt ett projektdirektiv som beskriver vilka krav som ska tas med 

i nästa version av komponenten. Det sista resultatet utgör ett uppdrag till 

komponentanskaffning. 
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Avveckla komponent - Komponentförvaltarna planerar för och genomför 

avveckling av komponenten. Resultat av denna åtgärd är en avvecklad 

komponent.  

Utbildning - Komponentförvaltarna planerar för och genomför utbildning. 

Målet med denna aktivitet är att utöka användning av komponenter. Resultat av 

denna åtgärd är utbildad personal, med avseende på komponenter.   

Marknadsföra komponent - Denna aktivitet innebär att upplysa 

komponentanvändarna om rättningar, vidareutvecklade, avvecklade eller nya 

komponenter. Resultatet är kunskap om förändringar av komponenter i 

komponentlagret. 

Tillhandahålla komponent - Komponenter tillhandahålls till 

komponentanvändarna via komponentlagret eller manuellt. Resultatet är en 

nedladdad komponent från komponentlagret. Om komponenten inte finns i 

lagret så skickas den däremot på en CD eller annat media till 

komponentbeställaren. 

 

 

Figur 28: Komponentförvaltning som praktik 
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Förutsättningar för komponentförvaltning som praktik  

Nedan analyseras praktiken KF utifrån följande generiska kategorier: uppdrag, 

underlag, kunskap och instrument samt normer och omdömen (se även figur 

28).  

Uppdrag 

På Vägverket finns ett produktuppdrag om att följande produkter skall 

förvaltas: informationsmodell, komponenter och tillämpningar. 

När det gäller de specifika produktuppdragen i samband med 

komponentförvaltningen så kan olika uppdrag identifieras både när det gäller 

huvudresultatet och biresultaten. Huvudprodukten, det vill säga en komponent 

med tillhörande dokumentation, initieras genom en beställning som kommer 

från praktiken KBSU. En beställning av befintliga komponenter (för 

återanvändning) skall kunna göras manuellt eller genom åtkomst via verktyg 

för användningslagret.   

För varje biprodukt (information om komponentförändringar och 

komponentlager, utbildad personal, avvecklad komponent och projektdirektiv) 

finns produktuppdrag. Marknadsföringskampanjer initieras genom ett 

marknadsföringsförslag. Ett utbildningsförslag initierar utbildningsaktiviteter 

och bör vara föranlett av ett dokumenterat utbildningsbehov.  

Avvecklingsförslaget är ett uppdrag som kan resultera att en avveckling av 

komponenter sker. Felanmälningar och förbättringsförslag som kommer in i 

komponentförvaltningen kan resultera i ett projektdirektiv som skickas till 

komponentanskaffning. Det kan vara ett direktiv för vidareutveckling av en 

komponent och/eller förslag till anskaffning av en ny komponent. 

Felanmälningar kan resultera i ett annat uppdrag, som till exempel arbetsorden, 

vilket innebär rättning av komponenter.  

På Vägverket finns producenter som skall arbeta med komponentförvaltning. 

Vad dessa producenter skall göra finns beskrivet i olika typer av 

processbeskrivningar, men inte i form av rolluppdrag. 

Underlag 

En viktig uppgift för komponentförvaltningen är att rätta befintliga 

komponenter i komponentlagret. Underlaget för detta utgörs av befintliga 

komponenter. Nya komponenter med tillhörande dokumentation är ett underlag 

som kommer från komponentanskaffningen och som sedan skall transformeras 

till en lagerförd och tillhandahållen komponent.  KBSA utgör också ett viktigt 

underlag genom att förvaltningen av komponenter innebär även förändring av 

befintliga systemarkitekturen.  

Förändringsbehov som uppstår i samband med systemförvaltning utgör ett 

viktigt underlag, dessa krav och behov uttrycks i felanmälningar, 

förbättringsförslag och önskemål (se omdömen nedan).  

Verksamhetsförändringar och förändringar när det gäller teknikutveckling utgör 

också viktiga underlag för komponentförvaltningen.  Dessa underlag utgör i sin 

tur grund för felrättningar och för formulering av projektdirektiv till KA om 

vidare- och nyutveckling av komponenter. 
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Kunskap och instrument  

För att kunna exponera och tillhandahålla komponenter behövs deskriptiv 

kunskap vilket innebär att olika typer av dokumentation behövs. 

Komponentdokumentation, och den komponentbeskrivning som presenterades i 

samband med Steg 1 i fallstudien, utgör en viktig deskriptiv kunskap. Förutom 

komponentdokumentation behövs även arkitekturdokumentation och system-

dokumentation för att till exempel tydliggöra komponentens kopplingar till 

andra komponenter i arkitekturen samt för att veta i vilka system som en 

komponent ingår.  

CM-verktyg används för att hålla ordning på källkod och dokument. Det är 

genom verktyg för återanvändningslagret som komponenterna exponeras och 

tillhandahålls för KBSU.  

Ett annat viktigt instrument är HelpDesk och där samlas in synpunkter om 

komponenter centralt. Dessa ligger till grund för att analysera rättningsåtgärder 

och förbättringsförslag.  

Komponentförvaltarna behöver också proceduriell kunskap. Exempel på sådan 

kunskap är systemutvecklingsmetodiken samt rutinbeskrivningar. Rutin-

beskrivningar är viktiga för komponentförvaltarna för att kunna till exempel 

veta hur komponenter skall lagerföras, uppdateras, tillhandahållas och 

avvecklas.  

Normer och omdömen  

I Vägverkets beskrivning av hur komponentförvaltning bör gå till finns en rad 

exempel på olika riktllinjer som bör styra arbetet. Detta gäller riktlinjer för 

förändring, rättning, lagerföring, granskning, licenshantering och 

marknadsföring av komponenter.  

Omdömen utgör en viktig del av praktiken. Exempel på olika typer av omdöme 

återfinns i till exempel felanmälningar, förbättringsförslag samt i önskemål om 

nya typer av komponenter.   

5.5.3 Komponentanskaffning som praktik  

På Vägverket ingår komponentanskaffning (KA) i likhet med KBSU i det som 

kallas för anskaffning av mjuk infrastruktur på Vägverket (se även figur 29).  

Resultat och klienter  

Praktikens huvudresultat är en fysisk komponent med tillhörande 

dokumentation. Detta kan röra sig om en egen utvecklad eller modifierad 

komponent eller en externt upphandlad komponent. Klienterna till detta resultat 

är producenterna i komponentförvaltningen.  

Producenter och handlingar  

Praktikens producenter i samband med komponentanskaffning (KA) är 

komponentanskaffarna. Med komponentanskaffarna avses de personer som 

arbetar med och har ansvar för följande aktiviteter:  

• Nyutveckling av komponenter - Detta innebär att man utvecklar 

komponenten i egen regi. 



 

 123 

• Modifiering av en existerande komponent - Detta innebär att en 

befintlig komponent modifieras (vidareutvecklas), och en ny version av 

komponenten skapas.  

• Upphandling av komponenter - Detta innebära att komponenten 

upphandlas på den externa marknaden.  

 

 

Figur 29: Komponentanskaffning som praktik 

Förutsättningar för komponentanskaffning som praktik  

Nedan analyseras praktiken KA utifrån följande generiska kategorier: uppdrag, 

underlag, kunskap och instrument samt normer och omdömen (se figur 29).  

Uppdrag 

På Vägverket finns ett produktuppdrag som beskriver de produkttyper som 

anskaffningsprocessen för ’mjuk infrastruktur’ (där komponentanskaffning 

ingår) ska producera. Denna anskaffningsprocess kan resultera i tre 

produkttyper: informationsmodell, komponent och tillämpning. 

När det gäller produktuppdraget för specifika komponenter utgörs detta av ett 

projektdirektiv som kommer från praktiken komponentförvaltning. 

Projektdirektivet innehåller ett förslag på vidareutveckling av en befintlig 

komponent eller anskaffning av en ny komponent. Förslaget innehåller en 

sammanställning av vilka KBS som använder vilka komponenter, en 

uppskattning av kostnader för utveckling ställt mot en beräknad nyttoeffekt, 

samt de synpunkter som ska tas med i nästa komponentversion. 

På Vägverket finns producenter som skall arbeta med komponentanskaffning. 

Vad dessa producenter skall göra finns beskrivet i olika typer av 

processbeskrivningar men inte i form av rolluppdrag.  
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Underlag 

Underlaget är krav på den komponent som skall anskaffas eller vidareutvecklas. 

Detta är krav från flera tillämpningar i form av användningsfallsbeskrivningar. 

Detta underlag tillhandahålls av praktiken komponentförvaltning.  I samband 

med vidareutveckling av en befintlig komponent utgör även den befintliga 

komponenten, med tillhörande dokumentation, ett viktigt underlag. 

Ett annat viktigt underlag utgörs av KBSA och informationsmodellen som 

beskriver de viktigaste begreppen och informationsobjekten i olika 

förädlingsgrader.  KBSA består av befintliga komponenter och KBS och deras 

gränssnitt. Detta utgör ett viktigt underlag genom att de komponenter som 

anskaffas måste passa in i systemarkitekturen.  

Kunskap och instrument 

Kunskap om KBSA utgör en viktig kunskap i samband med KA. I samband 

med detta utgör olika typer av arkitekturbeskrivningar, till exempel 

informationsmodell en viktig grund.  

CM-verktyg som används för att hantera förvaltningslagret utgör viktigt 

instrument. Förvaltningslagret innehåller komponentens källkod vilken behövs 

vid modifiering.  

Komponentanskaffarna behöver också proceduriell kunskap. Exempel på sådan 

kunskap är systemutvecklingsmetodiken som bör vara anpassad till Vägverkets 

hantering av mjukvarukomponenter.  

Normer och omdömen 

Styrregler utgör riktlinjer, råd, handböcker med mera. Exempel på normer 

utgörs av: minimikrav på komponentdokumentation, minimikrav på 

arkitekturbeskrivning och komponentkrav samt råd för hur nya komponenter 

skall identifieras och anskaffas.  

De standarder som Vägverket har bestämt skall följas när en komponent ska 

integreras i Vägverkets sortiment utgör också viktiga normer i samband med 

KA. Även informationsmodellen kan betraktas som en viktig norm genom att 

den är styrande när det gäller vilka komponenter som bör anskaffas.   
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5.6 Slutsatser  
Nedan följer ett antal sammanfattande slutsatser om hela komponent-

hanteringen på Vägverket.  

I detta kapitel har komponenthanteringen på Vägverket analyserats. Praktiken 

hantering av mjukvarukomponenter består av tre subpraktiker: komponent-

baserad systemutveckling, komponentförvaltning och komponentanskaffning.  

Med utgångspunkt från denna analys kan vi konstatera att komponent-

hanteringen på Vägverket var under uppbyggnad i samband med att fallstudien 

genomfördes samt att man vid den tidpunkten hade liten erfarenhet av att 

bedriva komponentbaserad systemutveckling.  

I projektet Alpha hade man svårigheter med att återanvända komponenter på 

grund av att det fanns en rad problem som var knutna till komponenter. 

Komponenterna var till exempel inte kvalitetssäkrade och rätt paketerade. 

Kunskaper om, och instrument för att bedriva KBSU, var otillräckliga. 

Komponentdokumentationen var otillräcklig och dessutom var komponent-

lagret inte färdigutvecklat. Systemutvecklingsmetoden RUP var inte heller 

anpassad för att bedriva KBSU.  

Det kan också konstateras att för att kunna bedriva KBSU så måste också 

försörjningen av komponenter fungera på ett bra sätt. På Vägverket betyder 

detta är att man måste åstadkomma en fungerande samverkan mellan KA och 

KF å ena sidan och KBSU å den andra.   

Slutsatsen från fallstudien på Vägverket är att man håller på att förändra sättet 

att bedriva utveckling och förvaltning på ett intressant sätt. Man eftersträvar att 

sätta KBSA i form av informationsmodell, samverkande KBS och åter-

användbara komponenter i centrum för arbetet.  

Det saknas dock mer omfattande praktiska erfarenheter om hur 

komponenthantering bör bedrivas. Det fanns därför ett behov av 

kompletterande studier (som redovisas i kapitel 6) med målen att studera hur 

man bedriver komponentbaserad systemutveckling och hur man hanterar 

komponenter inom andra organisationer.  
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6 HANTERING AV MJUKVARUKOMPONENTER PÅ 
FÖRSÄKRINGSKASSAN  

I detta kapitel presenteras den andra av två fallstudier som ingår i 

avhandlingsarbetet. Fallstudien är genomförd på Försäkringskassans IT-

avdelning. Efter en kort bakgrundspresentation i avsnitt 6.1, följer en 

beskrivning av Försäkringskassan och dess IT-avdelning i avsnitt 6.2. 

Avsnitt 6.3 beskriver Försäkringskassans ramverk för utveckling och 

förvaltning av IT-stödet. I avsnitt 6.4 beskrivs Försäkringskassans 

definition av begreppet komponent. I avsnitt 6.5 presenteras Försäkrings-

kassans principer för utveckling av komponenter och komponentbaserade 

system.  Analysen av det empiriska materialet som gjordes med hjälp av 

PGM-modellen presenteras i avsnitt 6.6. Kapitlet sammanfattas i avsnitt 

6.7.  

6.1 Inledning  
Analysen på Vägverket visade att hantering av mjukvarukomponenter består av 

tre samverkande subpraktiker: komponentanskaffning (KA), komponent-

förvaltning (KF) och komponentbaserad systemutveckling (KBSU). Problemet 

var att på IT-avdelningen saknades det praktiska erfarenheter kring dessa 

subpraktiker och hos respondenterna fanns det ett uttalat behov av att veta: Är 

vi på rätt väg? Hur gör man på andra myndigheter som har mera erfarenheter än 

vi?  Vilka lärdomar kan vi dra från andras erfarenheter? 

Ur forskningssynpunkt fanns ett behov av att jämföra fallstudien på Vägverket 

med en annan fallstudie där man hade längre erfarenhet av att arbeta med 

komponenthantering jämfört med Vägverket. Den grundläggande tanken var att 

upptäcka avvikelser och likheter med fallstudien på Vägverket. Med dessa 

utgångspunkter så valdes Försäkringskassan ut som fallstudie 2 (se även kapitel 

2 och avsnitt 2.4.1).  
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6.2 Försäkringskassan  
Försäkringskassan är en statlig myndighet med 16 000 anställda. Myndighetens 

huvuduppgift är att administrera försäkringar och bidrag som ingår i 

socialförsäkringen. Försäkringskassan använder IT som stöd för sin 

huvuduppgift.  

Försäkringskassans IT-avdelning har omkring 700 anställda och är organiserad 

i sju olika enheter (se figur 30): IT-leveransstyrning, IT-drift, IT-produkter, IT-

konsulter, IT-arkitektur, Administration och Stab.  

Enheten för IT-Leveransstyrning omfattar omkring 20 personer och har som 

uppgift att operativt styra leverans av tjänster samt att etablera och förbättra 

leveransprocessen. Enheten är indelad i tre områden: releasestyrning, 

servicehantering samt processutveckling, metoder och verktyg. Releasestyrning 

och servicehantering ansvarar för att operativt styra och stödja utveckling och 

ändring av IT-stödet. Området processutveckling, metoder och verktyg har som 

ansvar att etablera, förbättra och stödja leveransprocessen inklusive metoder 

och hjälpmedel.  

 

Figur 30: Organisation av IT-avdelningen  

På avdelningen IT-arkitektur finns ca 30 personer. Avdelningen har till uppgift 

att tillhandahålla en arkitektur för IT-stödet samt att tillhandahålla 

arkitekturkompetens. Det är enheten för IT-arkitektur som utfärdar och 

tillhandahåller principer, regler och riktlinjer inom arkitekturområdet.   

IT-drift avdelningen har ca 200 personer vars huvudsakliga uppgift är daglig 

drift av de system som finns på Försäkringskassan. Enheten för IT-produkter 

har ca 170 anställda. Enheten ansvarar för utveckling och förvaltning av IT-

IT-Leveransstyrning 

IT-drift  

IT-produkter 

IT-Konsulter 

IT- 
A 
r 
k 
i 
t 
e 
k 
t 
u 
r 

Administration Stab 



 

 129 

stödet, användbarhetsfrågor samt för att utveckla, förvalta och lagerhålla 

generella komponenter. Enheten är indelat i ett antal olika områden: Pension, 

Barn och familj, Sjukförmåner, Administrativt stöd, Verksamhetsstöd och 

Komponentlagret.  IT-konsulter har ca 190 anställda och det är en intern 

konsultorganisation inom Försäkringskassan. Enhetens ansvar är att leverera 

projektlednings- och systemutvecklings kompetens. Genom att ha kompetens 

samlad under en enhet ville man få en effektiv hantering av kompetens, större 

flexibilitet vid bemanning av projekt samt lägre kostnad för 

systemutvecklingskompetens. Administrativa enheten har ca 60 anställda och 

har till uppgift att vara styrande och stödjande enhet. Här finns olika 

administrativa funktioner till exempel personal, ekonomi, lönehantering 

etcetera. Staben har omkring 5 anställda och har till uppgift att ge ledningsstöd, 

vilket innebär administrativt stöd till ledningen.  

6.3 IT- arkitektur 
På Försäkringskassan är det IT-ramverk som kallas för ’IT-arkitektur’ som 

vägleder och styr arbetet med allt IT-stöd. IT-arkitekturen beskrivs i en rad 

olika dokument. Några av dessa dokument är:  

• ’Konceptuell IT-arkitektur för SFA’ (ARK-600-002, version 4.0, SFA 

står för Socialförsäkringsadministration) - här definieras begreppet IT-

arkitektur. I detta dokument beskrivs strategier och mål (vad som skall 

uppnås) för Försäkringskassans KBSA.  

• ’Applikationsarkitektur’ och ’Domänarkitektur’ (ARK-602-001, version 

3.0 och ARK-601-001, version 3.0) – beskriver principer för 

Försäkringskassans KBSA samt hur KBSA bör vara uppbyggd  

• ’Applikationsarkitektur’ (ARK-602-001, version 3.0) – beskriver vilka 

principer som skall gälla vid komponentbaserad systemutveckling 

• ’Systemutvecklingsprocess – översikt’ (ARK-400-002, version 3.5) – 

beskriver SFA:s systemutvecklingsprocess (den SFA-anpassad RUP) 

som skall användas för all utveckling av IT-stöd inom SFA.  

Den gemensamma IT-arkitekturen definieras som ett: 

”…logiskt sammanhängande samling strategier, principer, 

regler och riktlinjer som vägleder och styr utformningen av IT-

stöd och infrastruktur.” (’Konceptuell IT-arkitektur’, ARK-600-

002, version 4.0, s 4).  

I samma dokument (’Konceptuell IT-arkitektur’, ARK-600-002, v. 4) beskrivs 

kopplingen mellan verksamhetens visioner och IT-arkitekturen. Denna 

koppling bygger på att kraven på IT-stödet skall härledas från verksamhetens 

krav. Detta är de krav som Försäkringskassan som statlig myndighet får från 

statsmakten, allmänheten, andra myndigheter, företag och organisationer.  
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Några exempel på externa krav som finns på Försäkringskassans verksamhet är: 

• Korta ledtider - Från riksdag och regering kommer kraven att snabbt 

kunna genomföra förändringar i socialförsäkringssystemet. 

Försäkringskassan måste kunna introducera IT-stöd för att hantera dessa 

förändringar med väsentligt kortare ledtider än idag och med bibehållen 

kvalitet men till samma eller helst lägre kostnad.  

• Service och informationsgivning - Försäkringskassan måste erbjuda 

bättre service samt bättre och mer kundanpassad information till 

enskilda medborgare, företag och myndigheter. Försäkringskassans 

tjänster ska finnas tillgängliga veckans alla dagar dygnet runt, och 

kunderna själva ska kunna initiera och följa upp ärenden.  

• Ökad samverkan - Försäkringskassan måste i ökad utsträckning kunna 

samverka effektivt och med hög kvalitet både internt och externt.  

Genom att ta hänsyn till den här typen av krav på verksamheten vill 

Försäkringskassan försäkra sig om att IT-utvecklingen inte skall gå före eller 

bara vara löst kopplad till verksamhetssidan.  

Med utgångspunkt från detta har ett antal strategier formulerats för KBS (på 

Försäkringskassan avvänds termen IT-produkt för begreppet komponentbaserat 

system). Fyra av dessa strategier handlar mer direkt om hur anskaffning, 

utveckling och förändring av KBS bör ske. Några av dessa strategier är:  

• Köpa standardlösningar istället för att bygga eget - Försäkringskassan 

skall i första hand köpa standardprogramvara och färdiga paketlösningar 

på den öppna marknaden. I andra hand skall anpassningar av dessa 

lösningar övervägas. I tredje hand och som sista utväg skall 

egenutveckling ske. Med denna strategi ville man befrämja 

kostnadseffektivitet och kvalitet.  

• Egen utveckling skall ske i en utvecklingsfabrik - Denna strategi anger 

att man vid systemutveckling skall använda moderna, effektiva och 

enhetliga modeller, metoder och verktyg. Det finns också en strävan att 

förändra systemutvecklarrollen. Exempel på nya systemutvecklarroller 

är generell komponentutvecklare och komponentanvändare. 

• Återanvändning – Denna strategi anger att återanvändning skall byggas 

in som en fundamental kvalitet i systemutvecklingsprocess, arkitektur, 

infrastruktur och IT-stöd. Med hjälp av återanvändning vill man utnyttja 

gjorda investeringar, snabbare få fram IT-stödet samt höja kvalitén 

genom att använda det som redan är beprövat.  

• Bygga in utrymme för förändring – Denna strategi anger de andra 

viktiga egenskaper som måste finnas i arkitektur, infrastruktur och IT-

stödet. Med hjälp av egenskaper som flexibilitet och förändringsbarhet 

ville man nå kortare ledtider för utveckling och förändring av IT-stöd 

och infrastruktur.  
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6.3.1 Grundläggande principer för den komponentbaserade 
systemarkitekturen (KBSA) 

KBSA bygger på sju principer och alla dessa principer har begreppet 

komponent som gemensam nämnare (’Applikationsarkitektur’, ARK-602-001, 

version 3.0).  

Den första principen är att Försäkringskassan har som mål att åstadkomma en 

KBSA. På det sättet vill man få ett modulariserbart och distribuerad KBSA som 

därmed kan bli flexibelt, förändringståligt och skalbart. Det innebär att all 

utveckling skall bygga på fristående men samverkande komponenter som kan 

egenutvecklas eller köpas in. KBSA ska bygga på att: 

”Komponenterna utformas för att kunna utvecklas, förvaltas och 

användas på ett effektivt sätt…En komponentbaserad arkitektur 

är en viktig grund för att möjliggöra återanvändning och 

användning av standardlösningar, t ex inköpta komponenter.” 

(ibidem, s 6).  

Den andra principen är funktionalitet i form av tjänster. Det innebär att 

funktionaliteten ska tillhandahållas i form av väldefinierade tjänster för varje 

komponent. Tjänster kan vara av skiftande komplexitet vilket betyder att det 

kan behövas flera tjänster för att kunna utföra en komplex tjänst. Målet med en 

tjänstebaserad arkitektur:   

”att få en tydlig kontraktsmodell mellan ’leverantören’, som 

tillhandahåller tjänsten, och ’användaren’, som nyttjar 

tjänster.” (ibidem, s 6). 

Den tredje principen är att arkitekturen ska bygga på separata gränssnitt. Målet 

är att fritt kunna realisera olika komponenter med olika tekniker. Med hjälp av 

separata gränssnitt vill man kunna modifiera implementationen av en 

komponent utan att andra delar av KBSA påverkas. Det är via väl definierade 

gränssnitt som komponenten erbjuder sina tjänster.  

”Gränssnittet är komponentens kontrakt mot omvärlden. 

Gränssnittet ska tydligt skiljas från implementationen i 

komponenten. Gränssnitten ska dessutom minimaliseras så att 

endast den funktionalitet som behöver synliggöras ska finnas 

med.” (ibidem, s 6). 

Den fjärde principen bygger på att all samverkan mellan komponenter skall ske 

via meddelanden. 

”Syftet med samverkan via meddelanden är att uppnå ett mer 

flexibelt IT-stöd för framförallt produktion.” (ibidem, s 7). 

Den femte grundprincipen som arkitekturen bygger på att KBSA ska vara 

skiktindelad, se ovan. Målet med indelning i skikt är att erhålla en mer robust 

arkitektur.  
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”Till exempel ska en förändring i användargränssnittet eller i 

datalagringen inte påverka verksamhetslogiken.” (ibidem, s 7) 

Den sjätte principen bygger på att arkitekturen ska organiseras i domäner (se 

ovan). Tanken är att domäner ska ge en övergripande struktur och uppdelning 

av arkitekturen som underlättar lagring, sökning och återanvändning av 

komponenter.  

”Domänindelningen ska ligga till grund för hur komponent-

utveckling och förvaltning organiseras.”  

(ibidem, s 7).  

Den sjunde principen är objektorientering. Objektorienteringens koncept (att 

samhörande data och operationer ska kapslas in i klasser samt att relationer och 

arv kan förekomma mellan klasser) ska användas inom komponenterna.  

”Målet med objektorientering är att uppnå inkapsling, dynamisk 

bindning och återanvändning genom arv.” (ibidem, s 8). 

6.3.2 KBSA och begrepp  

I dokumentet ’Applikationsarkitektur’ (ARK-602-001, version 3.0) beskrivs ett 

antal olika begrepp som är viktiga för Försäkringskassans KBSA. Några av 

dessa begrepp är: stadsplan, domän, infrastruktur, skikt och KBS (IT-produkt). 

Dessa begrepp beskrivs nedan och med hjälp av följande begreppsmodell (se 

figur 31 nedan). Begreppet komponent (och därmed begreppen gränssnitt och 

tjänster) beskrivs i separat avsnitt, avsnitt 6.4.  

Stadsplan och domäner 

Stadsplanen är indelad i ett antal domäner. Målet med domäner är att få en 

övergripande struktur och uppdelning av KBSA (’Applikationsarkitektur’, 

ARK-602-001, version 3.0). Domänerna är verksamhetsorienterade och 

funktionellt inriktade men speglar inte verksamhetens processer. Syftet med 

indelningen i domäner är att uppnå en effektiv organisation för utveckling och 

förvaltning av KBSA.  

Följande domäner finns:  

• Försäkringar och regler - Denna domän innehåller komponenter som 

tillhandahåller tjänster om kärnverksamheten i form av förmåner och 

lagbundna regler för varje förmån. Här finns den funktionalitet och 

information som är förmånsspecifik. Alla andra domäner anses vara 

generella för alla förmåner.  

• Kunddomänen - Innehåller komponenter som har som syfte att kunna 

administrera och förmedla information om kunden. Informationen ska 

vara av generell karaktär, till exempel personuppgifter och adresser. 

Domänen innehåller också information om vilka förmåner en viss kund 

har. 

• Kontodomänen - Innehåller komponenter för utbetalnings-, återkravs- 

och redovisningsfunktioner.  
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• Ärendehanteringsdomänen - Innehåller komponenter som tillhanda-

håller generell funktionalitet som stöd för ärendehantering. 

• Uppföljning och utvärdering - Denna domän innehåller komponenter 

som kan användas för uppföljning och utvärdering av verksamheten på 

olika nivåer.  

• Domänen för informations- och kunskapsförsörjning - Komponenterna i 

denna domän används för spridning av kunskap och information av 

allmän karaktär, till exempel handböcker, regeltolkningar och 

organisationsinformation. 

• Domänen för kontorsstöd - Denna domän tillhandahåller komponenter 

som används för ordbehandling, kalkylering, blanketthantering etcetera. 

• Domänen för datafångst och dataspridning - Denna domän innehåller 

komponenter som kan användas för att sprida information till externa 

intressenter på ett enhetligt sätt. 

• Arvet - Detta är ingen domän i egentlig mening utan utgörs av de 

system som inte utvecklats för eller ännu anpassats till den nya 

komponentbaserade arkitekturen.  

En domän kan delas in i subdomäner. I dokumentet ’Applikationsarkitektur’ 

(ARK-602-001, version 3.0) anges principer är organisering i domäner och 

subdomäner. Detta bör ske enligt följande kriterier: 

• Sammanhållen funktionalitet - En subdomän ska vara ett logiskt 

sammanhållet område, både funktionellt och datamässigt. 

• Nivåer av subdomäner - Man bör undvika mer än en nivå av 

subdomäner. 

• Hanterbart – Subdomänerna ska ha ett lämpligt antal komponenter för 

att underlätta all hantering av komponenter under såväl utveckling, 

produktion och förvaltning.   

En komponent tillhör endast en domän eller subdomän. En domän är en 

behållare för komponenter inom ett specifikt funktionellt område vilket 

utvecklas och förvaltas som en enhet. Domän/subdomänbeskrivning ger en 

översiktlig beskrivning av syfte och nytta med varje domän/subdomän.  

Skikt 

I dokumentet ’Applikationsarkitektur’ (ibidem) beskrivs principen för indelning 

i skikt. Principen skall användas som grund för att bestämma till vilket skikt en 

viss komponent skall tillhöra. En komponent skall tillhöra bara ett skikt (se 

figur 31). Enligt samma dokument är KBSA på Försäkringskassan uppdelad i 

tre skikt: presentationsskikt, verksamhetsskikt och informationsskikt.  

Presentationsskikt (P) ansvarar för att ta emot och presentera användardata. Det 

betyder att detta skikt enbart ska innehålla de komponenter som behövs för 

kommunikation med användarna. P-skiktskomponenterna får nyttja tjänster i 

andra komponenter i P-skiktet och/eller verksamhetsskiktet men inte 

komponenter i informationsskiktet. 
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Figur 31: Försäkringskassans begreppsmodell (Källa: ’Applikationsarkitektur’, ARK-602-
001, version 3.0, s 22)   

Verksamhetsskikt (V) ansvarar för verksamhetslogiken. V-skikts-

komponenterna innehåller typiskt tjänster för att ta emot användardata från P-

skiktet och utföra nödvändig verksamhetslogik. V-skiktet kan nyttja I-skiktet 

för beständig transaktionsöverskridande datalagring och för att sända data för 

användarpresentation till P-skiktet. Direktkommunikation med användarna 

samt beständig datalagring får inte förekomma i V-skiktet. Det innebär att en 

V-skiktskomponent inte får använda sig av komponenter i P-skiktet. V-

skiktskomponenter får nyttja tjänster i andra komponenter i V-skiktet och I-

skiktet.  

Informationsskikt (I) ansvarar för beständig datalagring. Komponenter i detta 

skikt innehåller tjänster för att ta emot data som behöver lagras beständigt från 

V-skiktet, utföra lagring, söka reda på och returnera lagrade data till V-skiktet. 

Direktkommunikation med användarna samt verksamhetslogik får inte 

förekomma i I-skiktet.  

Infrastruktur 

Infrastrukturen kan ses som den plattform som domänerna i stadsplanen vilar 

på och är också en del av stadsplanen. Infrastrukturens uppgift är att möjliggöra 

implementation av grundläggande arkitektoniska mekanismer (till exempel 
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felhantering) och de kan användas av samtliga andra komponenter i 

systemarkitekturen oberoende av skikt och domäntillhörighet. Infrastrukturen 

består av följande delar:  

• Generella komponenter - Tillhandahåller återanvändbar bas-

funktionalitet till komponenterna som tillhör domänerna. 

• Plattformstjänster - Innehåller komponenter som tillhandahåller specifik 

funktionalitet knutna till plattformen. Här finns till exempel 

egenutvecklade komponenter som loggning, felhantering med mera.  

• Säkerhet - Innehåller komponenter som tillhandahåller specifika 

säkerhetsfunktioner. 

• Systemadministration - Innehåller komponenter som stödjer utveckling, 

förvaltning och drift av samtliga komponenter i arkitekturen. 

Komponentbaserat system (IT-produkt)  

Det är KBS som tillhandahåller kundnyttan vilket innebär att ett KBS är en 

gruppering av den funktionalitet och information som KBSA består av inom ett 

homogent verksamhetsområde. Ett KBS svarar mot användarnas behov.  Enligt 

dokumentet ’Applikationsarkitektur’ (ibidem) skall val av och indelning av 

KBS ske enligt följande kriterier:  

• Sammanhållen kundnytta – Ett KBS skall omfatta den del av KBSA 

som svarar mot slutanvändarnas krav.  

• Verksamhetens utformning – Indelningen i KBS ska anpassas efter 

indelning i verksamhet för att underlätta spårbarhet.  

• Hanterbart – Ett KBS skall ha ett lämpligt omfång för att praktiskt 

kunna hanteras under utveckling, produktion och förvaltning.  

Ett KBS äger inga komponenter och tillhör ingen specifik domän, subdomän 

eller skikt. KBS använder flera komponenter från olika domäner och samtliga 

skikt för att kunna tillhandahålla funktionaliteten (kundnyttan) till extern 

användare. Det betyder att en komponent kan användas av flera KBS (se figur 

31). På det sättet uppnås återanvändning av komponenter.  

6.4 Begreppet komponent  
För att kunna bedriva komponentbaserad utveckling (KBSU) och förändring av 

KBSA är det viktigt att det finns en gemensam uppfattning av vad som avses 

med begreppet komponent (se även figur 31). På Försäkringskassan finns 

följande definition av komponentbegreppet. 

”en väl avgränsad mängd programvara med en lämplig storlek 

för att kunna utvecklas, integreras, testas, driftsättas och 

förvaltas fristående. För att möjliggöra detta ska varje 

komponent omfatta logik och data, som ger komponenten en 

hög inre sammanhållning, och samtidigt ett lågt yttre beroende 

till andra komponenter. Varje komponent ska ha ett 

dokumenterat, väldefinierat och tydligt ansvar”.  

(‘Applikationsarkitektur’, ARK-602-001, s 9).  



 

 136 

6.4.1 Gränssnitt och tjänster 

Det är genom sitt gränssnitt som en komponent erbjuder funktionalitet och 

återanvändbarhet i form av en eller flera tjänster. En tjänst definieras som en 

funktion med ett entydigt namn och välspecificerade indata och utdata och som 

utför nytta för dess användare. En specifik tjänst kan endast finnas i ett enda 

gränssnitt och därmed i en enda komponent. Ibland kan en tjänst behöva ta 

hjälp av andra komponenter och detta kallas för samverkan mellan 

komponenter. Samverkan sker via dynamiska meddelande som är en begäran 

om en tjänst, ett svar på en sådan begäran eller en signal om att en viss händelse 

har ägt rum.   

Varje komponent bör ha ett väldefinierat gränssnitt och ett gränssnitt definieras 

som ’den gemensamma specifikationen av ett antal tjänster’. Det är viktigt att 

poängtera att en komponent har ett och endast ett gränssnitt vilket innebär att 

flera komponenter inte får dela samma gränssnitt.  

Gränssnittets funktion är att skydda mot insyn i komponentens implementation. 

Det som en användare behöver känna till är endast komponentens gränssnitt 

och inte hur komponenten är implementerad. Ett gränssnitt skall bestå av: namn 

på tjänsten, hur den anropas, indata, utdata, vad tjänsten utför samt vilka 

felsituationer som kan uppstå. Separata gränssnitt utgör en av grundprinciperna 

för KBSA. Målet med separata gränssnitt är att fritt kunna realisera olika 

komponenter med olika tekniker och att kunna modifiera implementationen av 

en komponent utan att påverka andra delar av systemet. Det är med hjälp av 

gränssnitt som man vill uppnå robust och förändringstålig KBSA och på det 

sättet minska utvecklings- och förvaltningskostnader.  

6.4.2 Principer för indelning i komponenter 

På Försäkringskassan har man sammanställt ett antal kriterier som skall beaktas 

vid indelning i komponenter. Varje kriterium inte ett ’skallkrav’ men skall 

vägas in i en bedömning av vad som är lämpliga komponenter 

(’Applikationsarkitektur’, ARK-602-001). Följande kriterier skall beaktas vid 

indelningen i komponenter: 

• Stor inre sammanhållning - Komponenten skall ha ett väldefinierat 

och tydlig ansvar och utgöra en logisk sammanhållen enhet (funktionellt 

och/eller datamässigt). En komponent med beståndsdelar som inte har 

någon relation till varandra skall delas i två eller fler komponenter.  

• Lågt externt beroende - Varje komponent skall ha ett lågt yttre 

beroende och det betyder att komponenter som har ömsesidigt eller 

cirkulära beroenden skall slås ihop till färre eller eventuellt till bara en 

enda komponent.  

• Enkelriktade beroenden - Endast ett enkelriktat beroendet mellan två 

komponenter är tillåtet eftersom ömsesidigt eller cirkulärt beroende 

minskar möjligheten till separat utveckling, test, driftsättning och 

förvaltning av komponenter.  

• Återanvändbarhet - Indelning i komponenter skall främja 

återanvändning och det innebär att komponenter ska generaliseras och 
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kunna användas i flera sammanhang.  Stadsplanen utgör ett stöd för 

klassificering av komponenter för återanvändning.  

• Testbarhet - Varje komponent skall vara möjlig att testa separat med en 

begränsad insats i form av utveckling av nödvändiga testprogram med 

mera.  

• Distribuerbarhet - Komponenterna skall vara möjliga att driftsätta på 

olika noder.  

• Hanterbarhet - Komponenterna skall ha en lämplig storlek för att 

underlätta all hantering av dem gällande såväl utveckling, produktion 

och förvaltning. Man vill varken ha för stora eller för små komponenter. 

För många stora komponenter försvårar versionshantering och minskar 

flexibiliteten. För många små komponenter försvårar 

konfigurationsstyrning och överskådlighet.  

En komponent kan köpas på marknaden eller vara egenutvecklad. Det är oklart 

när man gör det ena eller den andra, men en tumregel är om komponenten är 

verksamhetsspecifik då blir den egenutvecklad.  

6.4.3 Klassificering av komponenter 

På Försäkringskassan klassificeras komponenterna med utgångspunkt från 

stadsplanen. Detta betyder att om en komponent tillhör en domän så är det en 

verksamhetskomponent och om den tillhör infrastrukturen så är det en teknisk 

komponent. En grov indelning av komponenter på Försäkringskassan ser ut så 

här:  

• Tekniska komponenter - Tekniska komponenter är komponenter som 

nästan alla KBS använder. Dessa komponenter köps oftast in och ingår i 

infrastrukturen. Ett exempel på en sådan komponent är komponenten 

som sköter köhantering.  De tekniska komponenter kan klassificeras 

med utgångspunkt från vilken del av infrastrukturen de tillhör: generell, 

plattform, säkerhet eller systemadministration.  

• Generella verksamhetskomponenter - Det är flera KBS som kan 

utnyttja dessa komponenter. Ett exempel på en sådan komponent är 

komponenten som hanterar kunduppgifter. Dessa komponenter 

utvecklar produktteamet enligt en förvaltningsplan. Ibland kan även ett 

systemutvecklingsprojekt få mandat att utföra vissa ändringar.  

 Verksamhetskomponenterna kan ytterligare klassificeras med 

utgångspunkt från den domän som de tillhör. Varje 

verksamhetskomponent kan också klassificeras med utgångspunkt från 

vilket skikt i arkitekturen den tillhör.  

• Specifika komponenter – Med specifika komponenter menas 

komponenter som endast används av ett KBS. Dessa komponenter 

utvecklas av samma systemutvecklingsprojekt som utvecklar IT-

produkten. 
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6.4.4 Komponentbeskrivning 

På Försäkringskassan skall det finnas en beskrivning per komponent. Det finns 

en mall som anger vad som skall ingå i en komponentbeskrivning. 

Beskrivningen skall innehålla följande:  

• Ansvar - Det skall finnas en översiktlig beskrivning av komponentens 

funktionella och icke-funktionella ansvar.   

• Gränssnitt - Det skall finnas en gränssnittsbeskrivning. Här beskrivs 

gränssnittstyp, åtkomsttekniken, eventuella villkor som måste vara 

uppfyllda innan funktioner kan anropas, komponentens returvärde samt 

eventuella problem och undantag. Komponentens gränssnitt kan med 

fördel förtydligas med ett kodexempel.  

• Realisering - Det skall finnas en beskrivning över hur komponentens 

ingående klasser kommunicerar med varandra samt hur andra 

komponenter används. Denna beskrivning skall vara integrerad med 

olika diagram som skall finnas i Rose-verktyget. Några exempel på 

diagram som kan finnas är klassdiagram, sekvensdiagram, 

tillståndsdiagram, aktivitetsdiagram med mera. Komponentrealisering 

omfattar även en beskrivning och motivering av vilka tekniska vägval 

som har gjorts, eventuella avvikelser från de arkitekturella principerna 

samt kända tekniska problem.  

• Installation och konfiguration - Det skall finnas en beskrivning av 

komponentens beroende av utvecklingsmiljö vid produktionssättningen. 

• Drift - Det skall finnas en beskrivning av hur komponenten skall 

hanteras av driftpersonal under drift.  

6.5 Principer för utveckling av komponenter och KBS  
Att bedriva komponentbaserad systemutveckling (KBSU) bygger på att 

komponenter kan återanvändas. På Försäkringskassan finns ett antal riktlinjer 

för hur komponenter skall utformas så att de blir möjliga att återanvända, samt 

riktlinjer för återanvändning i samband med utveckling av KBS (se till exempel 

dokumentet ’Applikationsarkitektur’, ARK-602-001):   

• Återanvändbarhet - Återanvändningspotential för varje tjänst skall 

identifieras och utifrån det skall tjänsten generaliseras (genom till 

exempel parameterstyrning) till lämplig nivå utan att dess prestanda blir 

alltför lidande. 

• Bakåtkompatibilitet - Med detta menas att nya tjänster inte får ersätta 

gamla utan att det har säkerställts att ingen använder den gamla tjänsten. 

I de fall där det finns situationer där både gamla och nya versioner av en 

tjänst måste finnas i drift samtidig måste namnkonventioner användas 

för att separera dem.  

• Rätt prestanda - Detta innebär att man inte i onödan ska skapa en 

mycket effektiv realisering av en tjänst som sällan utnyttjas. Det innebär 

att man skall beräkna volym på antalet anrop av en tjänst och att 
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beräkningen skall ligga till grund för hur effektiv lösning som skall 

implementeras.  

• Robusta mot fel - Tjänster skall vara toleranta mot fel och de skall 

signalera fel till anropare på ett ändamålsenligt sätt.  

• Minimalistiska gränssnitt - Endast externt efterfrågade tjänster skall 

ingå i ett gränssnitt. ’Bra att ha’-tjänster skall undvikas eftersom de 

innebär att en större del av komponenten synliggörs och på det sättet 

minskar fördelarna med separerade gränssnitt. 

• Utveckla verksamhetsoberoende lösningar - Dessa lösningar är lätta 

att kapsla in i generella tjänster och komponenter som kan återanvändas 

i flera olika verksamhetssammanhang.  

• Utveckla standardlösningar - Man bör sträva efter standardlösningar 

för en mängd problem. Det är standardlösningar som är lätta att 

återanvända.  

• Identifiera gemensamma verksamhetsmönster - Olika verksamhets-

områden kan verka väldigt olika varandra men efter en noggrannare 

analys kan man upptäcka en hel del gemensamma egenskaper. Det är 

dessa gemensamma delar som skall kapslas in i återanvändbara tjänster 

och komponenter.  

• Återanvända existerande lösningar - Man skall alltid beakta 

existerande lösningar innan man sätter igång och utvecklar en ny 

lösning.  

I dokumentet ’Applikationsarkitektur’ (ARK-602-001, version 3.0, s 15) står 

det så här:  

”Finns det tjänster eller komponenter som löser ditt problem så 

använd alltid dessa istället för att utveckla egna.”  

All systemutveckling på Försäkringskassan sker i projektform och enligt 

Försäkringskassans ’egen’ systemutvecklingsprocess (som är en special-

anpassad RUP) baserad på följande grundidéer:  

• Användningsfallsdriven systemutveckling - Det innebär att man 

utifrån verksamhetens krav specificerar KBS funktionalitet i form av 

användningsfall. Dessa användningsfall rangordnas och realiseras sedan 

i form av komponenter, klasser och operationer. Vid systemtest används 

dessa som testfall.  

• Fokus på systemarkitektur - Det innebär att en körbar arkitektur måste 

utvecklas och verifieras tidigt för varje KBS.  

• Kontrollerad iterativ systemutveckling - Det innebär att 

systemutvecklingen sker iterativt i ett antal väldefinierade iterationer. 

Målet med det iterativa arbetssättet är att på ett tidigt stadium få 

förståelse för de risker som finns i ett systemutvecklingsprojekt.  

• Modelldriven systemutveckling - Det innebär att utvecklingen baserar 

sig på framtagandet av modeller. Syftet med modeller är att visualisera 

systemet ur en rad olika vyer och aspekter.  
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• Komponentbaserad systemutveckling - Det innebär att systemet 

byggs upp i form av självständiga byggblock. Med självständiga menas 

att dessa byggblock är test- och förvaltningsbara var för sig och att de 

successivt kan integreras till ett färdigt KBS. På det sättet ville man 

uppmuntra återanvändning. 

6.6 Komponenthantering som praktik  
På Försäkringskassan har två subpraktiker identifierats: komponentbaserad 

systemutveckling (KBSU) och komponentbaserad systemförvaltning (KBSF). 

Det är i dessa subpraktiker som hanteringen av mjukvarukomponenter sker. I 

avsnitt 6.6.1 presenteras hur KBSU bedrivs (se figur 32). I avsnitt 6.6.2 

presenteras hur KBSF bedrivs (se figur 33).  

6.6.1 Komponentbaserad systemutveckling som praktik  

Det är enheten för IT-produkter som ansvarar för utvecklingen av nya KBS, 

och all systemutveckling bedrivs i projektform. I detta avsnitt beskrivs KBSU 

som en praktik enligt den andra versionen av praktikgeneriska modellen (se 

kapitel 2 och avsnitt 2.5.1).  

Avsnittet inleds med en beskrivning av praktikens resultat. Därefter beskrivs 

praktikens producenter och deras handlingar, och avslutningsvis praktikens 

förutsättningar.  

Resultat och klienter 

Huvudresultatet från KBSU är ett komponentbaserat system (KBS), 

dokumentation och en förändrad komponentbaserad systemarkitektur (KBSA). 

Klienterna till KBS är beställaren och användarna, samt de som skall förvalta 

KBS.   

Den dokumentation som bör produceras är omfattande och i den ingår:  

• Användardokumentation - klienterna till denna dokumentation är 

användarna av KBS.  

• Produktrelaterade artefakter - klienterna till detta är systemförvaltarna.  

Detta är krav-, analys/design-, implementations-, test-, och övrig teknisk 

dokumentation.  

• Certifieringsrapport – klienterna till detta är systemförvaltarna  

• Projektdokumentationen - klienten är styrgruppen, men vissa 

projektartefakter lämnas även till systemförvaltarna. 

Det som levereras till systemförvaltning är domäner/subdomäner och de 

komponenter som de innehåller. KBSA förändras genom att nya komponenter i 

befintliga domäner/subdomäner och/eller nya komponenter i helt nya 

domäner/subdomäner skapas. Klienterna till detta resultat är i första hand 

förvaltarna av KBS som även ansvarar för förvaltning av domäner/subdomäner. 
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Producenter och handlingar  

Systemutvecklingsarbetet på Försäkringskassan bygger på systemutvecklings-

modellen RUP som har anpassats till de förhållanden som gäller på 

Försäkringskassan (se dokumentet ’Systemutvecklingsprocess – översikt’,  

ARK-400-002, version 3.5).  

Producenter är systemutvecklarna och projektledarna. Systemutvecklarna har 

(ibidem) olika roller beroende av vilka handlingar de utför. Producenternas 

olika roller beskrivs mera i detalj under avsnittet ’Förutsättningar för 

komponentbaserad systemutveckling’.  Nedan beskrivs de handlingar som de 

utför i samband med systemutvecklingsarbetet mer i detalj. 

Kravhantering - Utgångspunkten för kravhanteringen är att det finns 

verksamhetsdokumentation som beskriver vilka krav som finns på den/de KBS 

som ska produceras (se underlag nedan). Syftet med kravarbetet är att fånga rätt 

krav på KBS och att kommunicera dem. Det innebär att man tar fram en 

kravspecifikation som innehåller funktionella krav, icke-funktionella krav och 

specifikation av användargränssnittet.  Med hjälp av en användningsfallsmodell 

fångas de funktionella kraven på KBS upp. Ett annat viktigt dokument är 

systembeskrivning, som skall vara en användarnära beskrivning. Den skall gå 

att spåra till verksamhetsanalysen (’Applikationsarkitektur’, ARK-602-001, 

version 3.0). 

 

Figur 32: KBSU som praktik 
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Syftet med analys- och designarbetet är att utforma KBS med utgångspunkt 

från de krav som specificerats. I analysarbetet förfinas användningsfallen och 

en utformning av arkitekturbeskrivning (’Software Architecture Document’, 

SAD) av systemet påbörjas. Arkitekturbeskrivningen beskriver hur de riktlinjer 

som finns uttryckta i ramverket IT-arkitektur skall tillämpas vid utveckling av 

det aktuella KBS.  Arkitekturbeskrivningen visar skelettet till KBS i form av de 

mest centrala användningsfallen, komponenterna, klasserna och processerna. 

Dessa artefakter förfinas successivt under följande faser.  

I samband med analysarbete (ibidem) bör systemutvecklarna alltid analysera 

hur olika komponenter kan möta uppställda krav på systemet. När nyutveckling 

av ett KBS sker bestäms det tidigt i vilka domäner/subdomäner realiseringen 

ska ske. Analysarbetet ska resultera i en analysmodell. I samband med 

analysarbetet identifieras också vilka komponenter som kan återanvändas för 

att möta kraven. Om det inte redan finns komponenter som kan återanvändas 

bör krav på nya tjänster för befintliga komponenter eller krav på nya tjänster på 

helt nya komponenter fastställas.  

Projektet utvecklar de specifika komponenter som de behöver för att realisera 

KBS. Ibland kan komponenter i andra domäner/subdomäner behöva förändras 

eller utöka sin funktionalitet för att det nya KBS ska fungera. Projektet gör då 

en beställning hos det produktteam som är ansvarigt för domänen/subdomänen 

där komponenten finns eller bör ligga. Det är produktteamet som gör 

förändringar i komponenten.  

I samband med designarbetet skapas en designmodell. En designmodell ska 

finnas för varje domän/subdomän, skikt och KBS. Designmodellen tar hänsyn 

till alla arkitekturella begränsningar och utgör ett underlag till implementering. 

Designmodellen ska visa hur användningsfallen realiseras med 

domänernas/subdomänernas logiska komponenter och klasser.  

En domän/subdomän ska också ha en beskrivning som översiktligt beskriver 

syftet och nyttan med domänen/subdomänen. Komponentbeskrivningar ska tas 

fram för varje komponent. En konceptuell och fysisk datamodell ska också 

finnas för varje domän/subdomän och den konceptuella datamodellen ska 

innehålla spårbarhet till designmodellen.  

Implementering syftar till att realisera logiska komponenter och designklasser 

till fysiska komponenter (bestående av källkodsfiler och binärfiler) samt att 

integrera dessa. Utgångspunkten till implementeringsarbetet är designmodellen 

och implementeringen ska ske utifrån ett domänperspektiv. Det innebär att 

olika komponenter sätts samman och att det skrivs nödvändig programkod för 

att åstadkomma detta.  I implementering ingår även komponenttest 

(komponenterna enhetstestas). Målet med komponenttestning är att verifiera 

komponenternas funktionalitet, prestanda och kvalitet.  

På Försäkringskassan görs ett integrationstest av domänen/subdomänen. Detta 

innebär att enhetstestade komponenter (se avsnittet ovan) successivt integreras. 

Eventuella fel skall dokumenteras i en testrapport.  Systemtest görs av 

färdigintegrerade KBS utifrån de funktionella och icke-funktionella kraven. 

Eventuella fel dokumenteras i en testrapport. Acceptanstest ska ske utifrån ett 

verksamhetsperspektiv och är en kontroll som beställaren gör för att säkerställa 

att det levererade KBS uppfyller de krav som ställts.  
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Enligt dokumentet ’Systemadministrationsarkitektur’ (ARK-611-001, version 

2.0) kan man säga nej till produktionssättning om acceptanstest inte har 

genomförts på ett tillfredsställande sätt.   

Driftsättning handlar om att driftsätta IT-produkten i målmiljön. En viktig 

aktivitet här är paketering. Enligt dokumentet ’Applikationsarkitektur’ (ARK-

602-001, version 3.0) bör paketering ske utifrån ett systempektiv. Paketering 

omfattar all användardokumentation, som till exempel användarhandledningar 

och installationsanvisningar.  

Efter paketeringen sker en leverans av ett KBS och de domäner/subdomäner 

som berörs. Innan ett KBS och domäner/subdomäner kan levereras måste de gå 

igenom ett antal aktiviteter som säkerställer att KBS och 

domänenerna/subdomänerna kan tas över till drift och förvaltning.    

Konfigurationsstyrning är en viktig stödaktivitet, vilket förkortas med CM 

(Configuration Management) på Försäkringskassan. Detta innebär att planera 

och följa upp olika versioner av KBS och domäner/subdomäner. 

Konfigurationsstyrning på Försäkringskassan består av följande handlingar: 

• Versionshantera artefakter - Syftet med versionshantering av artefakter 

är att uppnå spårbarhet från beställning till leverans. Alla artefakter som 

följer med en beställning ska versionshanteras. CM innebär att se till att 

ett systemutvecklingsprojekt arbetar i en utvecklingsmiljö med korrekta 

dokument, källkoder med mera. Clear Case är det verktyg som används 

som lagrings- och versionshanteringssystem.  

• Skapa CM-miljö - Syftet med denna aktivitet är förbereda en 

utvecklingsmiljö för konfigurationsstyrning.  

• Planera konfigurationsstyrning - Syftet med denna aktivitet är att hålla 

ordning på de tillgångar i form av dokument, filer och leveranser som 

ett projekt skapar och förfogar över. Därför skapas en plan för 

konfigurationsstyrning.  

• Etablera ändringsråd och ändringshantering - På Försäkringskassan 

kallas ändringsråd för ’Change Control Board’ och förkortas med CCB.  

• Planera leveranser - På Försäkringskassan har man fyra förutbestämda 

releaser per år som planeras och synkroniseras av enheten för IT-

leveransstyrning.  

• Planera integration - Syftet med denna aktivitet är att planera i vilken 

ordning komponenter och domäner/subdomäner ska integreras.  

• Integrera komponenter - Utvecklarna arbetar med komponenter i olika 

team. Dessa komponenter måste integreras och successivt sättas ihop. 

Det är detta som bildar en domän/subdomän och som måste 

integrationstestas.  

• Leverera baslinje - Syftet med denna aktivitet är att markera specifika 

versioner av alla artefakter och komponenter som en baslinje. Det är 

med hjälp av baslinjer som man får spårbarhet hos dessa 

domäner/subdomäner och det är baslinjer som fungerar som underlag 

för rapportering. Samtliga artefakter skall (’Systemutvecklingsprocess – 

översikt’, ARK-400-002, version 3.5) ingå i baslinjerna. 
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• Rapportera konfigurationsstatus - Syftet med denna aktivitet är att 

granska om den utvecklade produkten överensstämmer med ställda krav 

och att de nödvändiga artefakterna finns fysiskt tillgängliga.  

• Certifiering - Syftet med denna aktivitet är att kvalitetssäkra att KBS 

och domäner/subdomäner håller viss kvalitet innan de lämnas till 

förvaltning.  

• Städa - Syftet med denna aktivitet är att städa projekt och på det sättet ta 

bort sparade artefakter som inte har någon nytta för utvecklingen och 

förvaltningen.  

Certifiering ingår som en del i CM. Certifieringsarbetet (’Förvaltnings-

certifiering av IT-produkt’ och ’Förvaltningsförberedelser – Certifieringsrutin’) 

består av del-certifieringar och slutcertifiering. Syftet med certifieringsarbetet 

är att de KBS som levereras skall uppnå den kvalitetsnivå som krävs för att 

möjliggöra förvaltning. Del-certifieringar görs löpande under hela 

systemutvecklingsarbetet och har som syfte att så tidigt som möjligt hitta brister 

i KBS och att se till att systemutvecklingsarbetet är på väg åt rätt håll. 

Certifieringen omfattar enskilda KBS, domäner/subdomäner samt till dessa 

relaterade artefakter. En slutcertifiering görs i samband med att KBS och 

subdomäner tas i förvaltning. Detta beskrivs närmare i avsnittet om förvaltning. 

Under certifieringsarbetet beskrivs KBS status genom att en certifieringsrapport 

tas fram.   

Projektledning utgör en viktig stödaktivitet till systemutvecklingsarbetet. 

Viktiga aktiviteter i samband med projektuppstart är planering av projektet, 

identifiering och uppföljning av risker samt bemanning av projektet.  

Förutsättningar för komponentbaserad systemutveckling 

Enligt den praktikgeneriska modellen finns det ett antal generiska 

förutsättningar för att kunna bedriva en praktik. Dessa förutsättningar är: 

uppdrag, underlag, kunskap och instrument, normer och omdömen samt 

finansiellt kapital. Nedan analyseras KBSU på Försäkringskassan utifrån dessa 

förutsättningar (se figur 32).  

Uppdrag 

På Försäkringskassan finns det ett uttalat uppdrag att man skall åstadkomma en 

komponentbaserad systemarkitektur KBSA (’Applikationsarkitektur’, ARK-

602-001, version 3.0, s. 6). Uppdraget innebär att det är komponentbaserade 

system som skall anskaffas och att komponenterna som ingår i dessa KBS skall 

organiseras enligt stadsplanen.  

Vid utveckling av ett nytt KBS sluts alltid ett eller flera utvecklingsavtal mellan 

olika avdelningar på Försäkringskassan (som är beställare) och 

Försäkringskassans IT-avdelning (som är utförare) där projektets olika uppdrag 

regleras. Produktbeställningen formuleras i beställarens projektdirektiv och 

innehåller krav på ett KBS. Utifrån utvecklingsavtalen och beställarens 

projektdirektiv planeras projekt.  
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Förutom produktuppdrag (vad som beställs) är även olika rolluppdrag 

fastställda. Rolluppdragen i samband med systemutvecklingsprojekt finns 

beskrivna i dokumentet ’Systemutvecklingsprocess – översikt’ (ARK-400-002, 

version 3.5). Till varje arbetsflöde enligt Försäkringskassans RUP finns ett 

antal olika roller beskrivna. Nedan beskrivs roller utifrån kravhanteringen, 

analys och design, konfigurationsstyrning och projektledning.  

En viktig roll under kravhanteringen är systemarkitekt som har till uppgift att 

hitta intressanta användningsfall för att därigenom få en lämplig 

iterationsordning. Ett projekt kan i samband med kravhanteringen även 

bemannas med andra roller, till exempel: användningsfallsdesigner (som 

ansvarar för flödesbeskrivning av användningsfall) och kravgranskare (som 

ansvarar för granskning av användningsfallsmodellen och tillhörande 

dokumentation).   

Under analys och design är det systemarkitekten som leder arbetet med att tolka 

och tillämpa IT-arkitekturprinciperna. Systemarkitekten ansvarar också för 

arkitekturbeskrivningen samt domän/subdomänen design. I samband med 

designarbetet har designern en viktig roll. På Försäkringskassan finns det tre 

underkategorier av designer. Dessa är komponentdesigner, användningsfalls-

designer samt designer av olika skikt. Komponentdesignern vet hur 

komponenter ska vara uppbyggda och samverka. Det är han som ansvarar för 

komponentdokumentation.  

CM-ansvarig, som ansvarar för konfigurationsstyrning, har en mycket viktig 

roll i samband med systemutveckling. CM-ansvarig ansvarar för paketering, 

granskning och versionshantering av dokumentation. CM-ansvarig ska också 

vara stöd för övriga projektmedlemmar.  

Projektledaren har huvudansvaret för systemutvecklingsprojekten är därmed 

även leveransansvarig, kvalitetsansvarig och systemansvarig. Projektledaren är 

även projektdokumentationsansvarig. Beroende på projektets storlekt och 

omfattning kan projektledare delegera delar av sitt ansvar till flera personer: 

delprojektledare, teamledare samt kvalitetssäkringsansvarig.  

I dokumentet ’Konceptuell IT-Arkitektur för SFA’ (ARK-600-002, version 4.0, 

s 15) anges strävan efter att förändra systemutvecklarrollen, från generell 

hantverkare mot ökad specialisering. Några exempel på nya systemutvecklar-

roller är generell komponentuvecklare och komponentanvändare.  

Underlag  

Verksamhetens krav är ett mycket viktigt underlag i samband med 

systemutvecklingsarbetet, vilket förutsätter att en verksamhetsanalys har 

genomförts. Verksamhetsanalysen har som mål att identifiera 

verksamhetsbehov. Systemutvecklarna bör ha tillgång till ett antal olika 

dokument som är resultat av en verksamhetsanalys. Några av dessa dokument 

är: verksamhetsanvändningsfall (som beskriver funktionella krav på KBS), 

icke-funktionella krav, verksamhetsanvändningsfallsrealiseringar (som är 

processbeskrivningar), verksamhetsbegreppskatalog, verksamhetsobjektmodell 

och verksamhetsvision.  

KBSA utgör också ett viktigt underlag i samband med systemutvecklings-

arbetet eftersom systemutvecklingsarbetet innebär att man förändrar system-

arkitekturen. Komponenter som är organiserade i domäner/subdomäner utgör 
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också det viktigaste underlaget för att bedriva KBSU. Det finns också ett uttalat 

krav på att det utvecklade KBS ska passa in i KBSA.  

Kunskap och instrument  

På Försäkringskassan använder alla som utvecklar och förvaltar systemet Clear 

Case som är ett lagrings- och versionshanteringssystem. Det finns riktlinjer för 

hur filsystemet i Clear Case skall vara uppbyggt och vilka artefakter som ska 

lagras vart.  

Ett viktigt instrument i systemutvecklingsarbetet är den system-

utvecklingsmetod som används, vilket är en anpassad version av RUP (se 

kapitel 3 och avsnitt 3.7), samt Rose, som är ett IT-baserat verktyg som skall 

stödja användning av RUP.  

Olika typer av dokumentation utgör viktig deskriptiv kunskap. Detta gäller till 

exempel komponentdokumentationen. På Försäkringskassan finns också en 

koppling mellan verksamhets- och systemdokumentationen å ena sidan och 

komponentdokumentationen den andra, vilket gör att man kan spåra vilka 

komponent som används för att realisera ett visst krav.  

Normer   

På Försäkringskassan är det IT-ramverket som innehåller strategier, principer, 

regler och riktlinjer för utveckling och förändring av IT-stödet. Ramverket 

beskrivs i en rad dokument (se avsnitt 6.3). IT-ramverket beskriver:  

• Vad som skall uppnås med hjälp av KBSA  

• Hur KBSA bör vara uppbyggd - anges principer för den komponent-

baserade systemarkitekturen där begreppet komponent går som en röd 

tråd igenom samtliga principer  

• Vilka principer som skall gälla vid KBSU  

• Hur SFA:s systemutvecklingsprocess skall bedrivas  

6.6.2 Förvaltning av komponentbaserade system som praktik 

I detta avsnitt beskrivs förvaltningen av komponentbaserade system (KBSF) 

som praktik enligt den praktikgeneriska modellen (se figur 33).  Avsnittet 

inleds med en beskrivning av praktikens resultat och klienter, därefter 

praktikens, och avslutningsvis praktikens förutsättningar. 

Resultat och klienter  

På Försäkringskassan är det komponentbaserade system (KBS) och 

domäner/subdomäner med tillhörande dokumentation som förvaltas, vilka är de 

huvudsakliga förvaltningsobjekten. I Produktkartan beskrivs vilka KBS och 

domäner/subdomäner som förvaltas. Komponenter förvaltas inom ramen för 

förvaltningen av domäner/subdomäner. Det är produktteamen under ledning av 

IT-produktansvarig som ansvarar för både förvaltning av KBS och 

domäner/subdomäner. 

Resultatet av förvaltningspraktiken är en förändrat KBS och domän/subdomän. 

När en komponent förändras, förändras även de domäner/subdomäner där 

komponenten har sin hemvist.  Klienter till det förändrade KBS med tillhörande 

dokumentation (se figur 33) är produktägaren och användarna av KBS. 
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Klienterna till förändrade domän/subdomän är det produktteam som är 

ansvarigt för domänen/subdomänen.   

Förvaltningspraktiken har ytterligare två resultat. Dessa är förvaltningstjänst 

och produktionstjänst. Klienten till förvaltningstjänsten är produktägaren och 

användarna av KBS.  Förvaltningstjänsten är delad i två delar: 

• En tjänst till fast pris som omfattar förvaltningsstyrning, användarstöd 

och akut felrättning 

• En tjänst till löpande räkning för övriga planerbara 

förvaltningsaktiviteter 

Produktionstjänsten innebär IT-drift och men detta berörs inte närmare i vår 

beskrivning.  

 

Figur 33: KBSF som praktik 

Producenter och handlingar  

En viktig producentgrupp är IT-produktteamet. Det är produktteamet som under 

ledning av IT-produktansvarig ansvarar för att överenskommen förvaltning 

och/eller vidareutveckling genomförs (se närmare rollbeskrivning under 

rubriken uppdrag nedan). Arbetet innebär förvaltningsläggning, förvaltnings-

arbetet och egenutveckling och förvaltning av komponenter.  

Förvaltningsläggning är benämning på två handlingar som har som syfte att 

förbereda överlämning av KBS och domäner/subdomäner. Den första 

handlingen är certifiering och den andra är mottagning. 

Certifiering är ett led i förvaltningsläggningen och har som syfte att:  
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• ta fram och synliggöra förvaltningsobjektens status 

• identifiera avvikelser i förvaltningsobjekten 

• ta fram ett underlag för åtgärder  

• bedöma om förvaltningsobjekten är förvaltningsbara  

Slutcertifiering av KBS görs efter acceptanstest. Den består av tre moment: 

statusinsamling, analys och godkännande.  

Ansvaret för slutcertifieringsarbetet ligger på IT-produktansvarig som på det 

sättet får en ’försäkring’ om att KBS är körbar och att 

gränssnittsfunktionaliteten mellan olika komponenter och subdomäner/domäner 

fungerar.  KBS som genomgått certifieringsprocessen och blivit certifierade 

anses ha uppnått den garanterade kvalitet som krävs för att möjliggöra 

förvaltning. Under certifieringsarbetet tas en certifieringsrapport fram som 

fångar upp alla avvikelser i KBS.  

Certifieringsrapporten skickas sedan på remiss till projektledare, 

kvalitetsansvarig och andra projektmedlemmar med sakkunskap. Nästa steg är 

att överlämna certifieringsrapporten med rekommendation till IT-produktägare 

för beslut om mottagning till förvaltning. Efter godkännande lagras rapporten 

så att den går att spåra till KBS.  Det kan också förekomma en restlista som 

innehåller en företeckning över återstående frågor och problem. Det kan finnas 

en restlista för varje domän/subdomän, logisk komponent, KBS och 

användningsfallsrealisering.  

Efter att certifiering har skett kan mottagningen genomföras. På 

Försäkringskassan har man etablerat en formaliserad rutin för mottagning av 

KBS i förvaltning (’Förvaltningsförberedelser – Mottagningsrutin’, 

dokumentid: 11631-095-013). Enheten IT-produkter tar emot KBS och därefter 

läggs den i förvaltning.  

Det är IT-produktansvarig som ansvarar för att ta emot KBS och 

domäner/subdomäner. Mottagningen skall vara en formell överlämning som 

skall bekräftas genom en kvittens. Kvittensen är egentligen ett protokoll från 

mottagningsmötet där det framgår vilka artefakter som överlämnas, vem som 

överlämnar, vem som tar emot och datum.  

Förvaltningshandlingar 

Efter det att förvaltningsläggning har skett påbörjas den egentliga 

förvaltningen. Det är fyra förvaltningshandlingar som är mest frekvent 

förekommande (dokumentet ’Förvaltning RFV – Modell för affärsmässig 

förvaltningsstyrning inom RFV’):  

• Förvaltningsstyrning - Detta är åtgärder som syftar till att administrera 

och styra förvaltningsarbetet. 

• Användarstöd - Syftet med detta är att ge användarna stöd i 

problemsituationer samt att förebygga problem. Inom detta område 

ingår arbete med bland annat testmetodik för användbarhet, IT-

pedagogisk/e-learning vid användarutbildning och användar-

dokumentation.  
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• Daglig IT-drift och underhåll (Produktion) - Syftet med detta är att 

utifrån teknisk synpunkt säkerställa verksamhetens tillgänglighet till 

KBS.  

• Ändringshantering - Syftet med detta är att införa ändringar. Dessa 

ändringsbehov kan till exempel vara rättning, anpassning, 

förbättring/vidareutveckling eller sanering. 

Egenutveckling och förvaltning av generella komponenter sker genom 

förvaltning av domäner/subdomäner. Det innebär att om det krävs förändringar 

i en komponent och/eller utveckling av en ny tjänst så är det produktteamet i 

fråga som utför utveckling/förändringar (se även avsnitten 6.4.3 och 6.6.1 under 

analys- och designarbetet).  

Förutsättningar för komponentbaserad systemförvaltning  

Enligt den praktikgeneriska modellen finns det ett antal generiska 

förutsättningar för att kunna bedriva en praktik. Dessa förutsättningar är: 

uppdrag, underlag, kunskap och instrument, normer och omdömen samt 

finansiellt kapital. Nedan analyseras KBSF på Försäkringskassan utifrån dessa 

förutsättningar (se figur 33).  

Uppdrag 

Förvaltningen styrs av förvaltningsplaner som utgör grunden för arbetet med 

förvaltningen av Försäkringskassans produkter/förvaltningsobjekt.  

Förvaltningsplanen är ett viktigt underlag för de överenskommelser som träffas 

mellan beställaren och utförare och den tas fram vid ett arbetsseminarium som 

kallas för förvaltningsetablering. Förvaltningsorganisationen (se tabell 11) är 

indelad i tre nivåer: budgetnivå, beslutsnivå och operativ nivå.  

Det är de aktörer som representerar ägarsidan inom förvaltningsorganisationen 

som är beställare av den förvaltning som skall utföras. Det är de aktörer som 

finns på enheten IT-produkter som utför förvaltningen. Förvaltningsgruppen är 

de aktörer som beslutar om vilka förvaltningsuppdrag som skall genomföras 

inom de ramar som förvaltningsplanen föreskriver. I förvaltningsgruppen ingår 

den så kallade beslutsnivån i förvaltningsorganisationen. Förvaltningsgruppen 

kan till exempel fatta beslut om prioriteringar och genomföring av ändringar 

kring KBS. Produktteamet som leds av IT-PrA består av den operativa nivån i 

förvaltningsorganisationen. De arbetar med det operativa genomförandet av 

förvaltningen.  

Förvaltningsarbetet bedrivs i enlighet med Försäkringskassans beslutade 

förvaltningsmodell (dokumentet ’Förvaltning RFV – Modell för affärsmässig 

förvaltningsstyrning inom RFV’). 

Modellen ger svar på vad som skall förvaltas och används för att definiera 

förvaltningsuppdragen. Den består av fyra grundprinciper:  

• Identifiera förvaltningsobjekt - Detta innebär att identifiera 

förvaltningsobjektet.   

• Definiera förvaltningen - Definitionen för förvaltningen kan variera och 

därför är det viktigt att specificera vad förvaltningen innebär för ett 

enskilt förvaltningsobjekt.  
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• Målstyra förvaltningen - Målformuleringen bör göras både för 

förvaltningsobjektet och för de aktiviteter som har definierats.  

• Klargöra ansvarsroller - Detta innebär att skapa en 

förvaltningsorganisation för det specifika förvaltningsobjektet med 

roller, rollbeskrivningar och bemanning (enligt ovan).  

Tabell 11: Förvaltningsorganisation (Källa: Försäkringskassans förvaltningsmodell) 

 

Modellen etableras på ett specifikt förvaltningsobjekt med hjälp av en 

etableringsmetod. Etableringsmetoden resulterar i förvaltningsplaner och 

förvaltningsuppdrag som är en konkret omsättning av Försäkringskassans 

förvaltningsmodell.  

Förvaltningsuppdragen styr förvaltningsarbetet. I samband med den operativa 

förvaltningen utgör nya krav på förvaltningsobjekten samt felanmälningar av 

förvaltningsobjekten viktiga produktbeställningar. Detta kan gälla både KBS 

och subdomäner/domäner med tillhörande komponenter.  

Underlag  

Resultaten från ett utvecklingsprojekt tas emot och förvaltningsläggs. KBS och 

domäner/subdomäner med tillhörande dokumentation utgör ett underlag vilket 

innebär att KBSA utgör ett viktigt underlag i samband med KBSF.  

Kunskap och instrument  

Ett viktigt instrument i samband med förvaltningen är Clear Case som används 

för att lagra och versionshantera källkod och artefakter. I Clear Case ligger 

information om KBS, domäner/subdomäner och komponenter med tillhörande 

dokumentation. Förvaltarna kan gå in i Clear Case och se vilken version av en 

domän/subdomän som produktionssatts i en specifik release. Även intranätet 

utgör ett viktigt instrument när det gäller att sprida kunskap. På 

Försäkringskassan har man till exempel tillgång till information om 

Produktkartan via intranätet. HelpDesk är ett annat viktigt instrument där 

synpunkter kring KBS som kommer från användarna samlas in.  

Proceduriell kunskap utgörs av den ovan beskrivna etableringsmetodiken för att 

skapa förvaltningsplaner och förvaltningsuppdrag. 

Olika typer av dokumentation (till exempel komponentdokumentation, 

arkitekturdokumentation och dokumentation som är kopplad till KBS) utgör 

viktig deskriptiv kunskap i samband med förvaltningsarbetet. Även 

Produktkartan som beskriver sambandet mellan KBS och domäner/subdomäner 

utgör viktig deskriptiv kunskap i samband med förvaltningsarbetet.   
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Normer och omdöme  

Den ovan beskrivna förvaltningsmodellen och de resultat som den ger upphov 

till utgör viktiga normer i förvaltningsarbetet.  Förvaltningsplaner och 

förvaltningsuppdrag utgör därmed också viktiga normer i samband med 

systemförvaltningen.  

Det finns också ett antal olika styrdokument som påverkar och styr IT-

verksamheten och som på det sättet påverkar förvaltningen. På 

Försäkringskassan är det IT-ramverket som kallas för ’IT-arkitektur’ som styr 

arbetet med KBSA (vad som skall uppnås, hur KBSA bör vara uppbyggd vilka 

principer som skall gälla vid KBSU) vilket  även utgör en viktig norm för 

förvaltningsarbetet.  

Omdöme om KBS kommer in från användarna till förvaltarna i form av 

felanmälningar, nya behov med mera. Även synpunkter som kommer in från 

systemutvecklingsprojekten utgör viktiga omdömen i samband med 

förvaltningsarbetet.  

6.7 Slutsatser  
Syftet med denna fallstudie har varit att analysera komponenthanteringen på 

Försäkringskassan. Skälet till valet av Försäkringskassan är att man här har lång 

erfarenhet av att hantera mjukvarukomponenter.  

Komponenthantering på Försäkringskassan bedrivs genom komponentbaserad 

systemutveckling och komponentbaserad systemförvaltning. Analysen på 

Försäkringskassan har visat att de som förvaltar domäner/subdomäner har 

ansvaret också för att försörja systemutvecklingsprojekten med generella 

verksamhetskomponenter. Detta innebär att arbetet i hög grad handlar om att 

kontinuerligt utveckla och förvalta en komponentbaserad systemarkitektur 

(KBSA).  

Fallstudien visar också betydelsen av konfigurationsstyrning och certifierings-

arbete. Med hjälp av konfigurationsstyrningen håller man reda på dokument 

och källkoder.  Man styr också arbetet genom en kontrollerad releasehantering. 

Certifieringsarbetet har som syfte att kvalitetssäkra KBS och domän/subdomän 

med dess ingående komponenter och därmed hela KBSA. 
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7 HANTERING AV MJUKVARUKOMPONENTER PÅ 
VÄGVERKET OCH PÅ FÖRSÄKRINGSKASSAN – 
EN JÄMFÖRELSE  

Syftet med detta kapitel är att jämföra hanteringen av 

mjukvarukomponenter på Vägverket och Försäkringskassan. I kapitlets 

två ineldande avsnitt görs en jämförelse av hur Försäkringskassan och 

Vägverket beskriver den komponentbaserade systemarkitekturen och 

komponentbegreppet. I avsnitt 7.3 jämförs komponenthanteringen på 

Vägverket och på Försäkringskassan med hjälp av den praktikgeneriska 

modellen. Konfigurationsstyrning som stödaktivitet till praktiken 

komponenthantering jämförs i avsnitt 7.4 medan praktikens för-

utsättningar jämförs i avsnitt 7.5. Kapitlet avslutas med en presentation 

av slutsatser i avsnitt 7.6.  

7.1 Komponentbaserad systemarkitektur och 
komponentbaserat system 

I avsnitt 4.4 beskrevs hur dagens systemmiljöer har blivit mycket komplexa. 

Detta skapar problem i samband med utveckling, förvaltning och användning 

av systemen. Detta har gjort att arkitekturfrågor har blivit alltmer centrala. 

Detta framgår också av de båda fallstudierna som visar att den 

komponentbaserade systemarkitekturen (KBSA) är ett viktigt och centralt 

begrepp i samband med komponenthanteringen. Fallstudierna visar också att 

det är viktigt att det är kraven från verksamheten som styr utformningen av 

KBSA. Skälet till detta är att KBSA utgör det grundläggande underlaget för att 

kunna skapa användbara komponentbaserade system (KBS).  

7.1.1 Krav på den komponentbaserade systemarkitekturen 

Både på Vägverket och på Försäkringskassan vill man med hjälp av KBSA 

möta de krav som dessa statliga myndigheter får från statsmakten, allmänheten, 

andra myndigheter, företag och organisationer.  
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Vägverket 

Vägverket har krav på sig att öka tillgängligheten till information både internt 

och externt. Vägverket vill uppnå detta med hjälp av en KBSA som 

kännetecknas av:  

• Bättre informationssamverkan mellan olika system – Med hjälp av en 

KBSA önskar man lösa problemet med att informationen inte kan delas 

mellan system i önskad omfattning. 

• Kortare ledtider - Med hjälp av en KBSA skall anskaffning, utveckling 

och förändring av system ske på ett effektivare sätt, vilket skall innebära 

att ledtiderna till information förkortas. 

• Minskade kostnader - Med hjälp av KBSA skall kostnader, både när det 

gäller själva informationshanteringen och systemutvecklingen, sänkas.  

• Bättre kvalitet och säkerhet - Genom att kvalitetssäkrade och testade 

komponenter används kan bättre kvalitet och säkerhet av hela IT-stödet 

åstadkommas. 

Försäkringskassan 

Försäkringskassan har krav på sig att snabbt kunna genomföra förändringar i 

socialförsäkringssystemet. Försäkringskassan vill med hjälp av KBSA uppnå:   

• Ökad samverkan - Försäkringskassan måste kunna samverka både 

internt och externt för att till exempel kunna effektivisera 

handläggningsprocessen. 

• Korta ledtider - Med hjälp av KBSA skall ledtider i samband med 

anskaffning, utveckling och förändring av system förkortas.  

• Minskade kostnader - Genom att Försäkringskassan snabbt ska kunna 

införa förändringar i socialförsäkringssystemet skall även utvecklings-

kostnaderna minskas.  

• Bättre service och informationsgivning - Detta skall bland annat 

åstadkommas genom en mer kundanpassad information. 

Jämförelse  

Om man jämför de krav som finns på de båda myndigheterna så är de likartade. 

På Vägverket och på Försäkringskassan vill man genom en KBSA effektivisera 

både utveckling och förvaltning av KBS. Detta skall i sin tur leda till en 

effektivare myndighetsutövning och en bättre service för myndigheternas 

klienter.   

7.1.2 Olika nivåer i den komponentbaserade systemarkitekturen 

KBSA kan beskrivas med hjälp av två nivåer: en nivå med 

verksamhetskomponenter och en nivå med tekniska komponenter (se avsnitt 

4.4). Tabell 12 nedan visar en jämförelse mellan ’olika nivåer’ i 

systemarkitekturen som finns på Vägverket och på Försäkringskassan.  
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Vägverket 

På Vägverket beskriver informationsmodellen viktiga verksamhetsobjekt och 

deras samverkan. Verksamhetskomponenterna utgör en implementering av 

detta och används för att förmedla information mellan olika KBS.   

Nivån med tekniska komponenter kallas på Vägverket för teknisk plattform och 

består av tekniska stödobjekt. 

Tabell 12: Olika nivåer i systemarkitekturen - en jämförelse 

  

Försäkringskassan 

På Försäkringskassan beskrivs och ingår verksamhetskomponenterna i ett antal 

funktionella områden som kallas för domäner/subdomäner.  

Nivån med de tekniska komponenterna kallas för infrastruktur. Infrastrukturen 

utgör den tekniska basen i KBSA.  

Jämförelse mellan olika nivåer i systemarkitekturen  

På Vägverket och på Försäkringskassan har man separerat den tekniska nivån 

av systemarkitekturen från den verksamhetsmässiga nivån. Den enda större 

skillnaden är att på Försäkringskassan indelas verksamhetskomponenterna 

enligt funktionella områden, medan detta styrs av informationsmodellen på 

Vägverket.  

7.1.3 Olika skikt i en komponentbaserade systemarkitektur 

I avsnitt 4.4 beskrevs också hur komponenter kunde grupperas i olika 

rollfördelande skikt.  Tabell 13 nedan visar en jämförelse mellan olika skikt i 

KBSA som finns på Vägverket och på Försäkringskassan.  

Vägverket 

Vägverket använder en skiktad arkitektur, men man har dock valt att indela 

arkitekturen i fler skikt jämfört med den beskrivning som gavs i avsnitt 4.4. 

Presentationsskiktet motsvaras av användargränssnitt på Vägverket. 

Bearbetningsskiktet motsvaras av komponenter som tillhör skikten 

tillämpningslogik och informationsmodellen. Datalagringsskiktet motsvaras av 

datagränssnittet och datalagret.  
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Försäkringskassan 

Försäkringskassans skiktade arkitektur är närmast identisk med den beskrivning 

som gavs i avsnitt 4.4. Presentationsskiktet är gemensamt. Bearbetningsskiktet 

motsvaras av komponenter i verksamhetsskiktet medan datalagringsskiktet 

motsvaras av informationsskiktet.  

 

Tabell 13: Olika skikt i systemarkitekturen - en jämförelse 

 

Jämförelse  

På Vägverket och på Försäkringskassan har man delat in arkitekturen i olika 

skikt. Skillnaden är att på Vägverket finns det flera skikt. Bearbetningsskiktet 

på Vägverket delas in i tillämpningslogik och informationsmodell. Skälet till 

detta är att man vill skilja på mer generella komponenter från de mer 

systemspecifika komponenterna.    

Försäkringskassan har valt att lösa detta genom att de systemspecifika 

komponenterna ligger i en egen domän. Skälet till varför man delat upp 

datalagringsskiket är att man med denna uppdelning vill uppnå en högre grad 

av dataoberoende.    

7.1.4 Komponentbaserat system 

I avsnitt 4.1 beskrevs ett KBS som ett system som består av, och sätts samman 

av, ett antal generella och specifika komponenter, från alla skikt, i en 

skiktindelad arkitektur.   

Vägverket 

På Vägverket används begreppet tillämpning för ett komponentbaserat system 

(KBS) som består av en kombination verksamhetskomponenter och tekniska 

komponenter. En tillämpning består av både generella och specifika 

komponenter som finns i alla skikt i KBSA. De generella komponenterna tillhör 

informationsskiktet och de systemspecifika komponenterna tillhör 

tillämpningsskiktet. En tillämpning beskrivs som ett användarperspektiv på den 

komponentbaserade systemarkitekturen.  
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Försäkringskassan  

På Försäkringskassan används begreppet IT-produkt för ett komponentbaserat 

system (KBS). En IT-produkt utgör en gruppering av verksamhetskomponenter 

och tekniska komponenter. En IT-produkt innehåller komponenter från alla 

skikt i KBSA.  

Jämförelse 

Både på Vägverket och Försäkringskassan utgör KBS en kombination av 

generella och systemspecifika komponenter från alla skikt i KBSA. 

Komponentbaserade system beskrivs också som ett användarperspektiv på 

KBSA. Den enda egentliga skillnaden är att man på Vägverket och på 

Försäkringskassan använder olika språkliga uttryck för samma begrepp. På 

Försäkringskassan används IT-produkt och på Vägverket används tillämpning.    

7.1.5 Slutsatser komponentbaserad systemarkitektur och 
komponentbaserat system 

En viktig slutsats av jämförelsen är att det är verksamhetens krav som driver 

kraven på att utforma en KBSA med hög kvalitet. Syftet med 

komponentbaserad systemarkitektur är att användarna ska få effektiva, flexibla, 

högkvalitativa och säkra system. Dessa system ska i sin tur bidra till effektivitet 

och högkvalitativa produkter i den praktik där KBS används som ett instrument. 

KBSA skall också bidra till ett effektivare utvecklings- och förvaltningsarbete.  

Med utgångspunkt från teori (som presenterats i kapitel 4) och empirin (från 

fallstudierna) framstår det som lämpligt att dela in KBSA i två nivåer: 

• en nivå med verksamhetskomponenter som innehåller verksamhetslogik 

samt 

• en nivå med tekniska komponenter som utgör IT-infrastruktur  

Den verksamhetsinriktade delen av systemarkitekturen består av ett antal 

generella återanvändbara komponenter som ingår i flera KBS, samt 

systemspecifika komponenter som bara används i ett enda system.   

Med utgångspunkt från den teori som presenterats i kapitel 4 och empirin från 

fallstudierna bör den komponentbaserade arkitekturen delas in i ett antal skikt. 

Det framstår som lämpligt att dela in arkitekturen i tre skikt: presentationsskikt, 

bearbetningsskikt och datalagringsskikt.  

Ett komponentbaserat system är en kombination av verksamhetskomponenter 

och tekniska komponenter från alla skikt i arkitekturen. Ett komponentbaserat 

system kan betraktas som ett användarperspektiv på komponentbaserad 

arkitektur. 

7.2 Komponentbegreppet 
I avsnitt 4.3 diskuterades problemet med det svårfångade komponentbegreppet. 

Det är viktigt att kunna beskriva begreppet på ett stringent sätt eftersom det 

utgör en förutsättning för en bra komponentdokumentation. Detta har också 

visat sig vara viktigt in samband med fallstudierna. 
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7.2.1 Definition av komponentbegreppet  

Vägverket 

En viktig slutsats från fallstudien på Vägverket var att det fanns ett behov av en 

tydlig definition av komponentbegreppet (kapitel 5). Begreppet utgör nämligen 

en viktig förutsättning för att kunna beskriva och därmed dokumentera 

komponenter.  

Komponentdokumentation utgör också en viktig förutsättning för att kunna 

sprida information om komponenterna. Detta var också skälet till att en 

begreppsanalys genomfördes på Vägverket, vilken sedan resulterade i en 

definition av komponentbegreppet. Definitionen innebär att en komponent är en 

återanvändbar mjukvara som erbjuder funktionalitet, vilket visas via ett 

gränssnitt.  

Två problem som diskuterades i samband med begreppsanalysen på Vägverket 

var hur en komponent ska avgränsas och hur stor en komponent kan vara (se 

avsnitt 5.3.1 och problemområde begreppet komponent). I samband med 

intervjuerna på Vägverket visade det sig att en komponent kunde vara några 

rader kod eller ett helt delsystem, beroende på vem som intervjuades.  

Försäkringskassan 

På Försäkringskassan finns komponentbegreppet definierat (se avsnitt 6.4.1) 

och beskrivet i en begreppsmodell (se figur 31). I denna begreppsmodell 

beskrivs komponentbegreppet och dess relation till andra grundläggande 

begrepp i Försäkringskassans komponentbaserade systemarkitektur.  

På Försäkringskassan finns också ett antal kriterier som skall fungera som stöd i 

samband med indelning och avgränsning av komponenter. Dessa kriterier är (se 

avsnitt 6.4.3 för en närmare beskrivning av dessa kriterier): stor inre 

sammanhållning, lågt externt beroende, enkelriktade beroenden, återanvändbar-

het, testbarhet, distribuerbarhet samt hanterbarhet. 

Jämförelse 

Med utgångspunkt från den komponentdefinition som presenterades i avsnitt 

4.3 samt fallstudierna presenteras nedan en jämförelse i samband med 

komponentbegreppet (se tabell 14).  

Följande egenskaper utgör gemensamma grundläggande egenskaper för 

komponentbegreppet:   

• komponenter är mjukvara - detta framgår visserligen inte explicit i 

definitionen i avsnitt 4.3, men denna egenskap är så självklar att den 

inte nämns 

• komponenter tillhandahåller funktionalitet - på Försäkringskassan 

används begreppet tjänst/ansvar 

• komponenternas funktionalitet tillhandahålls via ett 

kommunikationsgränssnitt 

• komponenter är återanvändbara - på Försäkringskassan framgår detta av 

att en viktig indelningsgrund för en komponent är att den ska vara 

återanvändbar 
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Tabell 14: Komponentbegreppet - en jämförelse 

 

Enligt den definition som presenterades i avsnitt 4.3 skall en komponent vara 

självständig, men någon närmare beskrivning av vad som avses med detta 

anges inte. På Vägverket fanns inte heller någon sådan beskrivning.  Det är 

därför värt att notera att man på Försäkringskassan har försökt att ta fram 

riktlinjer för indelning av komponenter. Dessa riktlinjer har mycket att göra 

med komponentens självständighet, den ska till exempel ha en stor inre 

sammanhållning, ha ett lågt externt beroende, endast ha enkelriktade 

beroenden, vara möjlig att testa separat, vara möjlig att driftsätta på olika noder 

och vara hanterbar.   

Trots att komponenten bör vara självständig så kan en komponent, enligt 

definitionen, påverka/påverkas av andra komponenter. Detta framgår inte av 

komponentdefinitionerna på Vägverket och Försäkringskassan. Detta anges 

dock som en viktig egenskap i komponentdokumentationen på de båda 

myndigheterna (se avsnitt 7.2.2).  

I den teoretiska definitionen i avsnitt 4.3 framgår det att en komponent kan ha 

flera implementationer och att en komponent kan ha flera exekverbara (binära) 

former. Dessa egenskaper beskrivs inte i samband med komponentdefinitionen 

på Försäkringskassan och Vägverket. 
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7.2.2 Komponentbeskrivning 

I avsnitt 4.3 beskrevs behovet av en bra komponentbeskrivning (komponent-

dokumentation). Skälet är att komponenter skall användas av en rad 

systemutvecklare som inte själva varit med och utvecklat komponenterna. Både 

på Vägverket och på Försäkringskassan poängterades också behovet av en bra 

komponentbeskrivning. I studien på Vägverket togs ett förslag fram på en 

komponentbeskrivning (se avsnitt 5.3.3). När det gäller komponent-

beskrivningen på Försäkringskassan finns det en mall som anger vad som skall 

ingå i en komponentbeskrivning (se avsnitt 6.4.5).  

I avsnitt 4.3 beskrevs minimikrav på vilken information som 

komponentdokumentationen bör innehålla (Asker med flera, 1996). För att 

kunna identifiera komponenten bör komponenten ha ett beskrivande namn, en 

unik identitet och en versionsangivelse. I övrigt bör de egenskaper som anges i 

den första kolumnen i tabellen 15 finnas med i komponentdokumentationen.  

Nedan följer en jämförelse mellan dessa egenskaper och de egenskaper som 

finns beskrivna i komponentdokumentationen på Vägverket och Försäkrings-

kassan. 

Jämförelse 

Det finns fyra egenskaper som är gemensamma för alla tre 

komponentbeskrivningarna. Dessa är:  

• Funktionalitet – Det behövs en beskrivande kortfattad text av 

komponentens funktion. Detta anges i egenskapen ’funktions-

beskrivning’ på Vägverket och ’ansvar’ på Försäkringskassan.  

• Gränssnitt - Det behövs en gränssnittsbeskrivning som anger hur 

komponenten skall anropas.  

• Beroenden – Här beskrivs beroenden av teknisk karaktär. Detta kan till 

exempel gälla beroenden av programspråk och plattformar. Detta anges 

med hjälp av egenskapen tekniskt beroende på Vägverket och under 

rubriken installation och konfiguration på Försäkringskassan.   

• Relationer - Här skall det framgå hur komponenten ingår i och består av 

andra komponenter. På Vägverket anges detta i egenskapen ’Relation 

till ingående komponenter’. På Försäkringskassan beskrivs detta under 

rubriken ’Realisering’ (i mallen för komponentbeskrivningen). Under 

rubriken realisering skall det också beskrivas hur komponenterna är 

relaterade till systemdokumentationen i form av klassdiagram, 

sekvensdiagram, tillståndsdiagram med mera.  

Följande egenskaper är gemensamma för minimikraven på komponent-

beskrivningen enligt Asker med flera (1996, se kolumn 1 i tabellen 15) och 

Vägverkets grundläggande komponentbeskrivning (se kolumn 2 i tabellen 15):  

• Granskad – Anger när komponenten är granskad och av vem. 

• Status – Status anger i vilket skede i livscykeln som komponenten 

befinner sig i. På Vägverket vill man dessutom lägga in fler betydelser i 

egenskapen, till exempel om det är tvingande att använda komponenten, 

och även eventuella licenskrav.  



 

 161 

• Ansvarig – Här anges vem som är ansvarig för komponenten. 

• Historik – Här anges var och hur komponenten används. Historiken 

skall också innehålla information om fel i komponenten. På Vägverket 

heter egenskapen ’Historia’ och skall främst innehålla information om 

problem med komponenten. Information om var komponenten används 

beskrivs med hjälp av egenskapen ’System som använder komponenten’ 

(se nedan).  

• Adress – Utgörs av en lista med fysiska adresser till komponentens alla 

delar. På Vägverket kallas egenskapen för ’Länkar’.  

Tabell 15: Komponentbeskrivning - en jämförelse 

 

En egenskap som är unik för Vägverkets komponentbeskrivning är 

komponenttyp. Komponenttypen anger hur komponenten är klassificerad med 

utgångspunkt från de kategorier som presenterades i avsnitt 7.1.5.     

Egenskaper som är unika för Försäkringskassans komponentbeskrivning (se 

kolumn 3 i tabell 15) är:  
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• Domän/subdomän – Detta anger vilken domän/subdomän komponenten 

tillhör 

• Drift- Denna egenskap beskriver hur komponenten hanteras under drift.  

I avsnitt 4.3 beskrevs också betydelsen av klassificering av komponenter bland 

annat för att det ska vara möjligt att söka efter komponenter med utgångspunkt 

från vissa kriterier. Begreppsanalysen på Vägverket visade att komponenter 

borde klassificeras med utgångspunkt från följande kriterier (se avsnitt 5.3.3 för 

en närmare beskrivning av kriterierna): skikt i arkitektur, tekniska 

komponenter, verksamhetskomponenter och anskaffning.   

Komponenterna på Försäkringskassan borde klassificeras med utgångspunkt 

från följande kriterier (se avsnitt 6.4.4 för en närmare beskrivning av 

kriterierna): skikt i arkitekturen, verksamhetskomponenter, specifika 

komponenter och tekniska komponenter.  

7.2.3 Slutsatser komponentbegreppet 

Fallstudiernas definitioner av komponentbegreppet visar att de överensstämmer 

väl med den definition av komponentbegreppet som presenterades i avsnitt 4.3 

och figur 15.  

Något som är värt att notera är att det i litteraturen har varit svårt att hitta 

kriterier som beskriver hur komponenter kan indelas/avgränsas och vad som 

avses med att en komponent ska vara självständig (Christiansson, 2000, 

Sommerville, 2004; Wiktorin 2003). På Försäkringskassan har man ansträngt 

sig för att ta fram sådana riktlinjer. Detta utgör ett viktigt stöd i samband med 

komponentutveckling och återanvändning av komponenter.  

Med utgångspunkt från jämförelsen av komponentbeskrivningarna ovan kan vi 

konstatera att det finns en rad egenskaper som bör beskrivas i samband med 

komponentdokumentationen.  

De absolut viktigaste egenskaperna som behöver dokumenteras är: beskrivning 

av komponentens funktionalitet, gränssnitt, tekniska beroenden och relationer 

till andra komponenter.  

I detta sammanhang är det också viktigt att notera att man på Försäkringskassan 

beskriver komponenternas relation i olika diagram i systemdokumentationen. 

Detta gör att man får spårbarhet mellan system- och kravdokumentationen och 

komponentdokumentation.  

Andra egenskaper som också bör ingå i komponentdokumentationen är: 

granskad, status, ansvarig, historik och adress. Detta är egenskaper som 

framhävs både i minimikraven på dokumentation enligt Asker med flera (1996) 

och på Vägverket. När det gäller egenskapen status är det främst komponentens 

status i livscykel som är viktig att dokumentera.  

Klassificering av komponenter är viktigt. En del av denna klassificering handlar 

om att relatera komponenter till komponentbaserad systemarkitektur. På 

Vägverket framgår detta genom egenskapen komponenttyp som anger hur 

komponenten är klassificerad. På Försäkringskassan framgår detta genom att 

egenskapen domän/subdomän anges. 
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7.3 Subpraktiker för hantering av mjukvarukomponenter  
Fallstudierna visar att man på Vägverket och på Försäkringskassan har valt två 

olika sätt att organisera hanteringen av mjukvarukomponenterna (begreppet 

komponenthantering används som synonymt begrepp). 

Vägverket 

Analysen på Vägverket (se kapitel 5 och avsnitt 5.5) visar att 

komponenthanteringen utförs inom ramen för tre subpraktiker: komponen-

tanskaffning (KA), komponentförvaltning (KF) och komponentbaserad 

systemutveckling (KBSU).  

Försäkringskassa 

Analysen på Försäkringskassan (se kapitel 6 och avsnitt 6.6) visar att 

komponenthanteringen utförs inom ramen för två subpraktiker: komponent-

baserad systemutveckling (KBSU) och komponentbaserad systemförvaltning 

(KBSF).   

Jämförelse 

Både på Vägverket och på Försäkringskassan finns en gemensam subpraktik 

KBSU. Detta betyder att det som skiljer de båda fallstudierna åt är hur 

anskaffning och förvaltning av gemensamma verksamhetskomponenter är 

organiserade. På Vägverket finns subpraktiker som ansvarar för anskaffning 

och förvaltning av generella komponenter. På Försäkringskassan sker detta i 

subpraktiken KBSF. Empirin visar också att komponenthantering både handlar 

om att utveckla och förvalta komponenter samt att utveckla och förvalta KBS. 

Skälet till detta är att huvudprodukten från hela komponenthanteringen utgörs 

av en sammansatt produkt. Ett komponentbaserat system består av ett antal 

sammansatta komponenter.  Detta gör att man både måste beakta 

komponentnivån och systemnivån på ett integrerat sätt. Med utgångspunkt från 

fallstudierna kan komponenthanteringen delas in i fyra subpraktiker (se figur 34 

nedan). 

 

Figur 34: Komponenthanteringens fyra subpraktiker 
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Nedan analyseras de handlingar som bör utföras i samband med subpraktikerna. 

Analysen baserar sig på empirin från fallstudierna samt den teori som 

presenterades i kapitel 4.   Även konfigurationsstyring analyseras eftersom 

fallstudierna har visat att detta är en viktig stödhandling till 

komponenthanteringen.  

7.3.1 Komponentanskaffning (KA)  

Nedan följer en analys av subpraktiken komponentanskaffning (se tabell 16) 

baserat på en jämförelse mellan fallstudierna och den teori som presenterades i 

kapitel 4. 

Vägverket 

De komponenter som skall anskaffas i denna subpraktik är komponenter som är 

gemensamma över flera projekt- och systemgränser. Handlingar som utförs i 

samband med komponentanskaffningen är att: upphandla externa komponenter, 

utveckla komponenter i egen regi samt vidareutveckla befintliga komponenter.  

Försäkringskassan  

På Försäkringskassan sker anskaffningen av komponenter på två sätt. Om ett 

utvecklingsprojekt identifierar krav på ny funktionalitet som är intressant för 

flera KBS, ansvarar det produktteam (som är ansvarig för den 

domän/subdomän där komponenten hör hemma) för nyanskaffningen. Det 

andra sättet är att projektet utvecklar komponenten själv och detta händer när 

komponenten bedöms vara specifik för det KBS som projektet utvecklar.  

Jämförelse  

På Vägverket har man gjort en tydlig avgränsning av subpraktiken 

komponentanskaffning, på Försäkringskassan har man inte gjort det. På 

Försäkringskassan utförs komponentutvecklingen av egna generella 

verksamhetskomponenter av produktteamen som tillhör subpraktiken KBSF.  

I litteratur som behandlar anskaffning av komponenter, handlar mycket om 

inköp av externa komponenter och system, så kallade ’Commercial-Off-The-

Shelf’ (COTS) och ’Open Source Software’ (OSS). I samband med 

fallstudierna har detta dock inte varit så framträdande, eftersom fokus har legat 

på anskaffning av generella verksamhetskomponenter där intresset för att 

upphandla externa komponenter har visat sig svagt. Detta utesluter dock inte att 

inköp av komponenter utgör en viktig handling i samband med 

komponentanskaffning och att detta kan bli allt vanligare i framtiden, även i 

samband med verksamhetskomponenter.  

Om man jämför de handlingar som ingår i komponentanskaffning på Vägverket 

med de handlingar som beskrivs i litteraturen så ingår handlingen 

vidareutveckling i subpraktiken KA på Vägverket. Denna handling bör dock 

istället ingå i subpraktiken komponentförvaltning (KF) genom att vidare-

utveckling är en förvaltningsaktivitet och inte en anskaffningsaktivitet (se 

avsnitt 4.6).  
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Tabell 16: Komponentanskaffning - en jämförelse av handlingar  

Komponentanskaffning 
(KA): Handlingar 

Vägverket Försäkringskassan

Köpa in på marknaden: 
  1. COTS-komponenter

2. OSS-komponenter

Egenutveckla 
(Komponentutveckling 
för återanvändning):

1. Analysera krav
2. Designa 
3. Implementera
4. Integrera
5. Testa 

Upphandla/köpa in externa 
komponenter

1. Utveckla komponenter i   
egen regi
2. Vidareutveckla befintliga 
komponenter

KA är inte en avgränsad 
subpraktik. Utveckling av 
generella komponenter 

sker i subpraktiken KBSF 

 

Slutsats 

Baserat på fallstudien på Vägverket och den teori som presenterats i avsnitt 

4.2.3 kan subpraktiken komponentanskaffning antingen innebära inköp av 

komponenter eller utveckling av komponenter för återanvändning 

(egenutveckling). 

Komponentutveckling för återanvändning (egenutveckling) innebär följande 

handlingar: analysera krav, designa, implementera, integrera och testa. 

Detta liknar de handlingar som utförs i samband med traditionell 

systemutveckling. Skillnaden är att kraven måste vara av mer generell karaktär 

jämfört med traditionell systemutveckling (se avsnitt 4.2.3). I ett sådant 

sammanhang är det också viktigt att det finns riktlinjer för hur komponenter ska 

avgränsas eftersom avgränsning av komponenter kan vara ett problem (se 

avsnitt 7.2.1). 

Inköp av komponenter för återanvändning innebär att följande handlingar 

utförs: analysera krav och inköp. I samband med att komponenter köps in måste 

kraven analyseras i likhet med när komponenter egenutvecklas. Skillnaden är 

att organisationen inte själv utvecklar komponenten, utan köper in den. 

Oavsett om komponenter köps in eller utvecklas behöver man inledningsvis 

analysera de krav som komponenterna skall uppfylla.  

7.3.2 Komponentförvaltning (KF)  

Nedan följer en analys av subpraktiken komponentförvaltning (KF) baserat på 

en jämförelse mellan fallstudierna och den teori som presenterades i avsnitt 

4.6.1  (se även tabell 17).  

Vägverket 

Handlingar som beskrivs i samband med komponentförvaltning är: ta emot och 

lagerföra komponenter, följa upp och analysera komponenter, vidmakthålla och 

initiera vidareutveckling av komponenter, avveckla komponenter, utbilda med 

avseende på komponenter, marknadsföra och tillhandahålla komponenter.
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Försäkringskassan 

Förvaltning av verksamhetskomponenter på Försäkringskassan sker i samband 

med förvaltning av domäner/subdomäner och inom ramen för 

komponentbaserad systemförvaltning (se avsnitt 7.3.4 nedan). Det är produkt-

teamet som sköter förvaltningen av verksamhetskomponenterna. Förvaltningen 

innebär vidareutveckling (ny version) och rättning av komponenter inom ramen 

för de domäner/subdomäner som produktteamet ansvarar för.  

Jämförelse 

På Vägverket har man gjort en tydlig avgränsning av subpraktiken KF. Denna 

subpraktik har till huvuduppgift att förse subpraktiken komponentbaserad 

systemutveckling med återanvändbara komponenter.  

På Försäkringskassan har man inte avgränsat KF som en egen subpraktik.  

Komponentförvaltningen sker inom ramen för komponentbaserad 

systemförvaltning (KBSF) och förvaltningen av domäner/subdomäner. Detta 

innebär också att komponenter inte är ett lika tydligt förvaltningsobjekt som på 

Vägverket. Därmed framgår det inte lika tydligt vilka handlingar som ingår i 

komponentförvaltningen.  

Tabell 17: Komponentförvaltning - en jämförelse av handlingar 

 

Handlingarna marknadsföra och utbilda på Vägverket ingår i handlingen 

’återanvändarstöd’ som beskrivs i avsnitt 4.6. Handlingarna följa upp och 

analysera; vidmakthålla och initiera vidareutveckling och avveckla 

komponenter ingår i det som kallas för ’ändringshantering’ av komponenter i 

avsnitt 4.6. Skillnaden är dock att själva vidareutvecklingen inte betraktas som 

en förvaltningshandling på Vägverket utan som en handling som ingår i 

subpraktiken komponentanskaffning.    
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Handlingarna ta emot och lagerföra komponenter samt att tillhandahålla 

komponenter motsvaras av att lagerföra och tillhandahålla komponenter. 

Slutsats 

Baserat på beskrivningen från fallstudien på Vägverket samt den teori som 

beskrivs i avsnitt (4.6) bör följande handlingar ingå i subpraktiken 

komponentförvaltning: återanvändarstöd, ändringshantering (vidmakthålla och 

vidareutveckla), förvaltningsstyrning samt lagerföra och tillhandahålla 

komponenter. Dessa handlingar beskrivs djupare i kapitel 4, avsnittet 4.6.1.   

7.3.3 Komponentbaserad systemutveckling (KBSU) 

Nedan följer en analys av subpraktiken komponentbaserad systemutveckling 

(KBSU) baserad på en jämförelse mellan fallstudierna och den teori som 

presenteras i kapitel 4 (se även tabell 18). 

Vägverket 

Följande handlingar utförs i samband med KBSU: analys, utformning, 

tillverkning, planering av införande och leverans.  

På Vägverket finns en ambition att arbeta med återanvändning i samband med 

KBSU. Återanvändning innebär att följande handlingar behöver utföras: söka, 

synliggöra, tydliggöra och tillgängliggöra komponenter. Detta är handlingar 

som utförs med hjälp av det instrument (system) som används för att hantera 

komponenter i komponentlagret. Återanvändningshandlingar utförs i samband 

med analys och utformning av ett komponentbaserat system. De 

tillgängliggjorda komponenterna skall sedan sättas samman i samband med 

utvecklingen.  

Det finns också behov av smidiga rutiner. Ett exempel är en rutin för att kunna 

beställa nya komponenter i de fall där det inte finns befintliga komponenter i 

komponentlagret som möter kraven. 

Försäkringskassan  

Handlingar som utförs i samband med KBS är: kravhantering, analys och 

design, implementering, test och driftsättning. På Försäkringskassan arbetar 

man med återanvändning när ett komponentbaserat system utvecklas. Följande 

handlingar utförs i samband med ’analys och design’:  

• att utifrån de krav som finns på KBS analyseras vilka befintliga 

komponenter som kan återanvändas 

• om det inte finns komponenter som möter kraven bör krav på nya 

tjänster fastställas 

• om kraven visar att det är en generell komponent som skall utvecklas 

görs en beställning till ansvarigt produktteam 

• om kraven är specifika för det KBS som är under utveckling så 

utvecklar projektmedlemmarna komponenten själva  

Ett ’System Architecture Document’ (SAD) tas fram för varje KBS och i detta 

dokument skall det framgå hur komponenterna är relaterade i olika diagram i 

SAD. 
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I samband med ’implementering’ utförs följande handlingar: enhetstestning av 

komponent och sammansättning av komponenter. I samband med ’test’ utförs 

följande handlingar: integrationstest av komponenter (som sker genom att hela 

domänen/subdomänen testas) och systemtest (som sker genom att de 

komponenter som ingår i KBS testas tillsammans).  

Jämförelse 

På Vägverket och Försäkringskassan beskrivs återanvändning på ett likartat 

sätt. Utifrån verksamhetens krav skall ett KBS sättas samman med 

utgångspunkt från komponenter som skall återanvändas. Detta ligger i linje 

med arbetssätt ett som beskrevs i avsnitt 4.2.4. 

Tabell 18: KBSU på Vägverket och Försäkringskassan - en jämförelse av handlingar 
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Detta innebär att återanvändningshandlingarna som beskrivs i tabellen 18, 

utförs i samband med analys och design.  Det andra arbetssättet innebär att 

återanvändningshandlingarna kommer in redan i kravanalysen och styr kraven 

på det KBS som skall utvecklas.  

Den mest markanta skillnaden mellan Försäkringskassan och Vägverket är hur 

komponenterna blir tillgängliggjorda. På Försäkringskassan får 

systemutvecklarna tillgång till komponenternas funktionalitet genom att de 

anropas, men själva komponenten finns lagrad i en domän/subdomän. På 

Vägverket är det tänkt att komponenten skall tillgängliggöras och hämtas från 

komponentlagret för återanvändning.   

Slutsats 

Baserat på beskrivningen från fallstudierna och på arbetssättet som beskrevs i 

avsnitt 4.2.4 kan återanvändningshandlingarna i samband KBSU beskrivas 

enligt nedanstående lista: 

1. Specificera krav på komponenter - återanvändningsaktivitet 1 (ÅA1)  

2. Söka efter, identifiera, välja och beställa återanvändbara komponenter - 

återanvändningsaktivitet 2 (ÅA2)  

3. Om den önskade komponenten inte finns så formuleras behov på 

ny/förändrad komponentfunktionalitet - återanvändningsaktivitet 3 

(ÅA3)  

4. Enhetstesta komponenter - återanvändningsaktivitet 4 (ÅA4)  

5. Sätt samman komponenter - återanvändningsaktivitet 5 (ÅA5)  

6. Integrationstesta komponenter - återanvändningsaktivitet 6 (ÅA6)  

7. Om fel upptäcks i samband med testning skickas felanmälan till 

komponentförvaltningen - återanvändningsaktivitet 7 (ÅA7)  

Dessa återanvändningshandlingar ingår i och kan relateras till de generella 

systemutvecklingshandlingarna som baserar sig på RUP´s arbetsflöden. 

Arbetsflödena har presenterats i avsnittet 3.7.3. Tabellen 19 presenterar 

kopplingar mellan återanvändningsaktiviteter och RUP’s arbetsflöden.  
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Tabell 19: Koppling mellan RUP's arbetsflöde och återanvändningshandlingar  

 

7.3.4 Komponentbaserad systemförvaltning 

Nedan följer en analys av subpraktiken komponentbaserad systemförvaltning, 

KBSF (se tabell 20) baserad på en jämförelse mellan fallstudierna (främst 

Försäkringskassan) och den teori som presenterades i kapitel 4. 

Vägverket 

Syftet med systemförvaltningen på Vägverket är att säkerställa användarnyttan 

i den praktik där KBS används. På Vägverket initieras anskaffningsprocessen, 

där KBSU ingår, på uppdrag av systemförvaltningsprocessen. Felanmälningar 

och förbättringsförslag på KBS tas emot av systemförvaltningen. Dessa 

formuleras om till förändringskrav på KBS som sedan åtgärdas i samband med 

KBSU. Det betyder att i systemförvaltningen sker bara mindre felrättningar och 

anpassningar.  

Komponentbaserad systemförvaltning har inte studerats i detalj i samband med 

fallstudien på Vägverket eftersom komponenthanteringen inte beskrivs som en 

del i systemförvaltningen. Komponenthanteringen beskrivs istället inom ramen 

för de andra subpraktikerna: KA, KF och KBSU. 
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Försäkringskassan 

I samband med KBSF är det komponentbaserade system och 

domän/subdomäner som förvaltas (se avsnitt 6.6.2). Följande tre huvudtyper av 

handlingar utförs i samband med KBSF: förvaltningsläggning, förvaltnings-

handlingar i samband med KBS samt egenutveckling och förvaltning av 

komponenter. I förvaltningsläggning ingår mottagning och slutcertifiering. I 

förvaltningshandlingar ingår: användarstöd, ändringshantering, förvaltnings-

styrning och daglig IT-drift och underhåll.  På Försäkringskassan ingår också 

egenutveckling och förvaltning av generella verksamhetskomponenter i 

subpraktiken KBSF. Detta sker på uppdrag från KBSU.  

Jämförelse 

Fallstudierna visar att de traditionella förvaltningshandlingarna 

förvaltningsstyrning, kunskapsstöd, ändringshantering, och drift som 

presenterades i avsnitt 4.6.2, fortfarande är viktiga i samband med KBSF.  

Med utgångspunkt från fallstudierna kan det också konstateras att 

komponenthanteringen utgör en ny och viktig dimension som måste relateras 

till systemförvaltningen. På Vägverket och Försäkringskassan har man valt två 

helt olika sätt att organisera detta. På Vägverket sker rättning, vidareutveckling 

och nyutveckling av generella komponenter i subpraktikerna KA och KF. 

Dessa subpraktiker är skilda från komponentbaserad systemförvaltningen. På 

Försäkringskassan ingår hantering av generella komponenter i KBSF, där 

produktteamen (som ansvarar för domäner/subdomäner) ansvarar även för 

denna handling.   

Tabell 20: KBSF på Vägverket och Försäkringskassan - en jämförelse av handlingar 

Komponentbaserad 
systemförvaltning (KBSF)

Vägverket Försäkringskassan

Förvaltningsstyrning: 
Strategisk styrning och 

operativ styrning

Hanteringen av komponenter 
beskrivs inte som en del i 

systemförvaltningen 

Ändringshantering: 
(vidmakthålla och 

vidareutveckla) 

Användarstöd: besvara 
frågor, utbilda, informera

Daglig IT-drift och 
underhåll: övervaka, köra, 

filöverföra, ge preventiv 
service, ta backuper, 

problemhantera 

Förvaltningsläggning: 
1. Certifiering
2. Mottagning

Förvaltningshandlingar: 
1. Användarstöd
2. Ändringshantering 
(innebär också 
återanvändning: lägga till, 
ersätta, ta bort generella 
komponenter) 
3. Förvaltningsstyrning 
4. Daglig IT-drift och 
underhåll

Egenutveckling och 
förvaltning av 
komponenter
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I avsnitt 4.6.2 beskrivs hantering av generella komponenter (i form av att 

ersätta, lägga till och ta bort komponenter i ett system) som en del av KBSF. 

Att detta innebär viktiga handlingar i samband med KBSF har inte varit så 

tydligt i samband med fallstudierna.  

I Vägverkets fall beror detta på att dessa handlingar ingår som en del i andra 

subpraktiker (KBSU och KF). På Försäkringskassan beskrivs dessa handlingar 

helt enkelt inte på ett tydligt sätt trots att handlingarna utförs i realiteten (när ett 

KBS förändras). 

Slutsats 

Baserat på beskrivningen från fallstudierna samt den teori som beskrivs i 

avsnitt (4.6) bör följande handlingar (som beskrivs närmare i kapitel 4) ingå i 

KBSF: användarstöd, ändringshantering, förvaltningsstyrning, daglig IT-drift 

och underhåll samt hantering av generella komponenter.  

Återanvändning av komponenter förekommer även i samband med KBSF, när 

producenter gör ändringar i systemet. Ändringshantering handlar om att 

vidmakthålla (med syfte att garantera stabiliteten) och vidareutveckla (med 

syfte att garantera förändring) komponentbaserade system och i samband med 

detta ersätts, läggs till och tas bort generella komponenter. Det betyder att de 

återanvändningsaktiviteter som beskrevs i samband med KBSU ovan även är 

aktuella här. Det är viktigt att poängtera att ändringshantering (vidmakthålla 

och vidareutveckla) i samband med KBSF innebär också att lägga till, ersätta 

(utveckla) och ta bort systemspecifika komponenter. 

Certifiering som ingår förvaltningsläggningen skall inte betraktas som en del av 

KBSF utan som en del av konfigurationsstyrningen (se avsnitt 7.4 nedan).    

7.4 Konfigurationsstyrning  
Användning av generella komponenter medför att förändringar måste 

genomföras med stor eftertanke. Detta gör också att konfigurationsstyrning 

utgör en allt viktigare stödaktivitet i samband med IT-praktiken. Nedan följer 

en analys av konfigurationsstyrningen baserat på en jämförelse mellan 

fallstudierna och den teori som presenterades i kapitel 4.  

Vägverket  

Under steg ett på fallstudien på Vägverket framkom svårigheter i samband med 

att komponenter skulle lämnas över från utvecklingen till 

komponentförvaltning. Ett av problemen var att komponentdokumentationen 

var otillräcklig, vilket har visat på behovet av bland annat en bättre 

konfigurationsstyrning. På Vägverket pågick ett arbete med att införa 

konfigurationsstyrning, där man höll på med att utarbeta riktlinjer för hur detta 

borde fungera.  

Försäkringskassan  

På Försäkringskassan ligger konfigurationsstyrningen som en viktig 

stödaktivitet till utvecklings- och förvaltningsarbetet. Syftet med 

konfigurationsstyrningen är att stödja utveckling och ändring av KBS och 

domäner/subdomäner samt att man får en kontrollerad releasestyrning.  

Leverans av domäner/subdomäner och KBS sker i samband med en leverans av 
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en baslinje till driften. Syftet med att ’leverera en baslinje’ är att markera 

specifika versioner av alla artefakter och komponenter som en baslinje 

(release). Det är med hjälp av baslinjer man får spårbarhet hos 

domäner/subdomäner och KBS.  

Jämförelse 

Med utgångspunkt från den teori som beskrevs i avsnitt 4.5  och fallstudierna 

kan handlingarna i denna stödaktivitet jämföras på följande sätt (se tabell 21).  

Planera konfigurationsstyrning är en handling om beskrivs både i teorin och på 

Försäkringskassan, men inte på Vägverket. Denna handling innebär att man 

skapar en plan för hur konfigurationsstyrningen skall bedrivas för ett 

ändringsprojekt. Det gäller till exempel att bestämma organisation för 

konfigurationsstyrningen samt vilka riktlinjer som ska gälla i projektet. På 

Försäkringskassan ingår i denna aktivitet att: tillhandahålla en ändringsmiljö (i 

form av att skapa en utvecklingsmiljö och att städa upp i denna när projektet är 

klart), planera leveranser, planera integration, integrera komponenter och 

leverera baslinje.  

Identifiera konfigurationsobjekt är en handling som beskrivs både i teorin och 

på Vägverket och Försäkringskassan. Det innebär att konfigurationsobjekt 

identifieras och versionmärks. Handlingen ingår i det som kallas för 

versionshanteringen på Vägverket och Försäkringskassan.  

                      Tabell 21: Konfigurationsstyrning - en jämförelse 

 

Ändringskontrollera konfigurationsobjekt är en handling som beskrivs både i 

teorin samt på Vägverket och på Försäkringskassan. Det innebär att man ser till 

att ändringar sker på ett kontrollerat sätt. Denna handling kallas för 
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ändringskontroll på Vägverket och ingår i ändringshantering på 

Försäkringskassan. På Försäkringskassan ingår också att etablera ändringsråd.  

Redovisa konfigurationsstatus är en handling som innebär att rapportera status 

och beroenden mellan olika konfigurationsobjekt. Denna aktivitet beskrivs både 

i teorin och på Vägverket (redovisa konfigurationsstatus) och 

Försäkringskassan (rapportera konfigurationsstatus).   

Certifiera konfigurationsobjekt är också en aktivitet som beskrivs både i teorin 

samt på Vägverket och på Försäkringskassan. Aktiviteten innebär att man vill 

säkerställa att den utvecklade komponenten och/eller systemet håller en viss 

kvalitet. På Vägverket beskrivs detta i samband med godkännade/certifiering 

och på Försäkringskassan inom ramen för certifieringen. 

Slutsats 

Fallstudierna har visat att konfigurationsstyrning är en viktig stödaktivitet i 

samband med komponenthanteringen.  Baserat på beskrivningen från 

fallstudierna och den teori som presenterades i avsnitt 4.5 bör följande typer av 

handlingar ingå i konfigurationsstyrningen:  

• Planera konfigurationsstyrning - vilket innebär att en plan skapas för 

konfigurationsstyrning i samband med att nya konfigurationsobjekt 

skall anskaffas eller förändras. 

• Identifiera konfigurationsobjekt - vilket innebär att identifiera och ange 

version på konfigurationsobjekt. 

• Ändringskontrollera konfigurationsobjekten - detta handlar om att 

kontrollera att ändringar av konfigurationsobjekten sker på ett 

kontrollerat sätt, till exempel att olika projekt inte samtidigt ändrar i 

samma komponenter. Behov av en ny/förändrad komponent-

funktionalitet som kan uppstå vid komponentanvändningen. Det är i 

samråd med konfigurationsstyrningen som man fattar beslut om det är 

nya komponenter eller KBS som skall anskaffas/utvecklas eller om 

dessa behov innebär förändringar i befintliga komponenter/KBS.  

• Redovisa konfigurationsstatusen - vilket innebär att rapportera om 

innehåll, beroenden och status i olika delar av konfigurationsobjektets 

livscykel. 

• Certifiera konfigurationsobjekt - vilket innebär att fastställa status, 

kvalitetssäkra och godkänna konfigurationsobjektet. 

7.5 Komponenthantering som praktik – förutsättningar   
I den praktikgeneriska modellen beskrivs ett antal generiska förutsättningar för 

en praktik i form av: underlag, produktuppdrag (som kan delas in i 

produktrepertoar och produktbeställningar), instrument, kunskap (som kan 

delas in i deskriptiv och proceduriell kunskap) samt normer och omdömen. 

Nedan gör en jämförelse mellan försäkringskassan och Vägverket baserat på 

dessa kategorier (se även tabell 22).  
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Tabell 22: Förutsättningar för komponenthantering – en jämförelse 

 

7.5.1 Underlag  

Vägverket 

Underlaget till komponentanskaffning utgörs av de krav på komponenten som 

skall anskaffas eller vidareutvecklas.  Ett annat viktigt underlag är 

informationsmodellen som beskriver viktiga verksamhetsobjekt. I samband 
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med vidareutveckling av komponenter utgör även den befintliga (och 

återanvändbara) komponenten ett viktigt underlag. 

Underlaget till komponentförvaltningen är nya/vidareutvecklade komponenter 

som tillhandahålls av komponentanskaffning. Underlag utgörs också av 

befintliga komponenter och av förändringar i verksamheten och tekniken, vilka 

transformeras till krav i projektdirektivet. 

Underlaget i samband med KBSU är befintliga (återanvändbara) komponenter 

samt krav på de KBS som skall utvecklas. Dessa underlag kommer från 

komponentförvaltningen, främst via komponentlagret (återanvändbara 

komponenter) och verksamheten (krav på KBS).   

KBSA utgör ett underlag till hela komponenthanteringen (KA, KF, KBSU) 

genom att komponenter ingår i KBSA och dessa anskaffas, förändras och sätts 

samman i olika kombinationer.    

Försäkringskassan 

Underlaget i samband med KBSU utgörs av verksamhetens krav och beskrivs i 

verksamhetsanvändningsfall (VAF). Verksamhetsanvändningsfall preciserar 

verksamhetens krav på det tänkta systemet. Det är dessa krav som skall 

transformeras till ett KBS. Ett annat underlag är återanvändbara komponenter.  

I samband KBSF utgör KBS och domäner/subdomäner med tillhörande 

dokumentation det huvudsakliga underlaget.  Krav på ny komponent-

funktionalitet utgör även det ett viktigt underlag. Krav som identifieras i 

samband med utveckling skickas nämligen till producenter som förvaltar 

domäner/subdomäner med syftet att nya generella komponenter skall utvecklas. 

På Försäkringskassan utgör KBSA ett viktigt underlag för hela 

komponenthanteringen genom att komponenter som finns lagrade i 

domäner/subdomäner förändras under KBSU och KBSF.  

Jämförelse 

Både på Vägverket och Försäkringskassan utgör komponenter, krav på 

komponenter samt KBS, och krav på KBS viktiga underlag.  

Den stora skillnaden som finns mellan underlagen på Försäkringskassan och 

Vägverket är att Vägverket är mer inriktat mot att hantera enstaka komponenter 

medan underlaget på Försäkringskassan utgörs av domänerna/subdomänerna.    

Slutsats 

Med utgångspunkt från fallstudierna kan vi konstatera att följande företeelser 

utgör viktiga underlag i samband med komponenthanteringen: förändringar i 

teknik och verksamhet, komponenter och KBS samt krav på nya KBS och nya 

komponenter. En annan slutsats från fallstudierna och den teori som presenteras 

i kapitel 4 (se även avsnitt 7.1 ovan) är den ökade betydelsen av KBSA. 

Komponentbaserad systemarkitektur utgör ett underlag för hela komponent-

hanteringen och förädlas i samband med praktiken. 
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7.5.2 Produktuppdrag  

Vägverket 

Produktrepertoar (produktuppdrag på typnivå) berör hela komponent-

hanteringen, det vill säga både KA, KF och KBSU. Detta uppdrag beskriver att 

det är tre produkttyper (informationsmodell, komponent och KBS) som skall 

anskaffas och förvaltas.  

Produktbeställningen till KA sker genom ett projektdirektiv från KF. Detta 

projektdirektiv innehåller antingen krav på nyutveckling av en ny komponent 

eller vidareutveckling av en befintlig komponent.    

Produktbeställning till KF utgörs av en beställning av befintlig komponent och 

initieras från KBSU.  En beställning av komponenter skall kunna göras 

manuellt eller automatiskt via komponentlagret (on-line). Det finns även 

produktbeställningar som motsvarar subpraktikens biprodukter nämligen: 

marknadsföringsförslag, utbildningsförslag, felanmälningar/förbättringsförslag, 

förfrågningar och avvecklingsförslag. 

Produktbeställningen till KBSU utgörs av ett projektdirektiv där kraven på ett 

nytt KBS formuleras.  

Försäkringskassan 

Produktrepertoaren på Försäkringskassan (produktuppdrag på typnivå) talar om 

att det är KBS och domäner/subdomäner som skall utvecklas och förvaltas. 

Detta uppdrag riktas både mot KBSF och KBSU. Viktiga produktuppdrag till 

KBSF utgörs av förvaltningsuppdrag som tilldelats produktteamen.  

Produktbeställningen till KBSU utgörs av ett projektdirektiv där kraven på ett 

nytt KBS formuleras.  

Produktbeställningen på nya tjänster/funktionalitet, som kan medföra 

anskaffning eller vidareutveckling av enskilda komponenter, sker från 

systemutvecklingsprojekten till ansvarigt produktteam.  

Jämförelse  

På båda myndigheterna finns uppdrag om att komponenter och KBS skall 

utvecklas och förvaltas. Skillnaderna som finns är att uppdragen är mer 

inriktade mot komponenter på Vägverket och mer mot domäner/subdomäner på 

Försäkringskassan. 

Slutsats  

De båda fallstudierna och teorin (se också avsnitt 7.1) visar att den 

komponentbaserade systemarkitekturen (KBSA), KBS och komponenter är 

viktiga och centrala begrepp i samband med komponenthanteringen. 

Fallstudierna visar också att produktrepertoaren på typnivå bör beskriva att det 

är KBSA, KBS och komponenter som skall utvecklas och förvaltas, vilket utgör 

produktrepertoaren för komponenthanteringen.  
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När det gäller produktbeställningar på instansnivå så utgör: 

1. projektdirektiven - där nya KBS beställs - den grundläggande 

produktbeställningen till KBSU 

2. produktbeställning – där nya komponenter beställs - den grundläggande 

produktbeställningen till komponentanskaffningens (KA)  

3. beställningar av befintliga komponenter samt förändringar av befintliga 

komponenter utgör den grundläggande produktbeställningen till 

komponentförvaltningen (KF)  

7.5.3 Rolluppdrag  

Vägverket 

De roller som finns i samband med KBSU är: kravhanterare, IT-arkitekt, 

programmerare och testare. Dessutom skall det finnas producenter som arbetar 

med komponentanskaffning och komponentförvaltning.  Det är värt att notera 

att på Vägverket har IT-arkitekten fått en allt viktigare roll i samband med 

systemutvecklingsprojekten. Någon tydlig uppdragsbeskrivning finns dock inte 

för IT-arkitekten.  

På Vägverket finns också beskrivningar när det gäller de arbetsuppgifter som 

komponentanskaffarna och komponentförvaltarna skall ägna sig åt. Dessa 

arbetsuppgifter finns främst i form av processbeskrivningar men är inte entydigt 

specificerade som rolluppdrag.  

Försäkringskassan 

I samband med KBSU ansvarar systemarkitekten för arkitekturbeskrivningen 

för det KBS som ska utvecklas samt för design av domän/subdomän. 

Komponentdesigner ansvarar för hur komponenterna ska vara uppbyggda och 

hur de ska samverka. Man talar också om nya systemutvecklarroller, till 

exempel generell komponentutvecklare och komponentanvändare, men deras 

ansvar är dock inte närmare specificerat.  

När det gäller KBSF så finns det på Försäkringskassan en fastställd 

förvaltningsorganisation med produktteam. I dessa rolluppdrag finns ett ansvar 

för att förvalta KBS och komponenter inom ramen för domäner/subdomäner. 

Jämförelse  

Om man jämför de roller som beskrivs i avsnitt 4.7  med de roller som finns på 

Vägverket och Försäkringskassan kan detta beskrivas med tabellen 23. 

Askers rollbeskrivning av komponentlageransvarig, komponentansvarig och 

återanvändarexpert ger en beskrivning av ansvar för olika arbetsuppgifter som 

beskrivs i samband med komponentförvaltningen på Vägverket.  

Rollen som komponentkonstruktör motsvaras av en del av de arbetsuppgifter 

som ligger på komponentanskaffningen på Vägverket och motsvaras av rollen 

komponentdesigner på Försäkringskassan.  
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 Tabell 23: Rollbeskrivning - en jämförelse 

 

Rollen som domänanalytiker som Wiktorin beskriver motsvaras till delar av de 

arbetsuppgifter som åligger komponentförvaltarna på Vägverket och 

komponentdesignern på Försäkringskassan. 

Rollen arkitekt motsvaras av de systemutvecklare som återanvänder 

komponenter på Vägverket och Försäkringskassan, och i samband med detta är 

den dominerande rollen IT-arkitekten på de båda myndigheterna. 

Slutsats  

Det är tydligt att det blir viktigt med nya komponentorienterade rolluppdrag. 

Detta är å ena sidan rolluppdrag som är inriktade mot att anskaffa och förvalta 

komponenter, och å den andra rolluppdrag som är inriktade mot återanvändning 

av komponenter.  Detta betyder också att man på båda myndigheterna strävar 

efter att förändra den traditionella systemutvecklarrollen.  

7.5.4 Instrument  

Vägverket  

På Vägverket är komponentlagret uppdelat i ett förvaltningslager och ett 

användningslager. I samband med fallstudien på Vägverket var användnings-

lagret under uppbyggnad.  

En del i fallstudien på Vägverket bestod i att ta fram krav på det verktyg som 

skulle användas för att hantera användningslagret. I samband med detta 

identifierades krav på funktionalitet för att synliggöra, tydliggöra och 

tillgängliggöra komponenter till komponentanvändarna.  

På Vägverket används så kallade CM-verktyg för att hantera källkod och 

dokument i förvaltningslagret. Både instrumentet som används för att hantera 
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användningslagret och förvaltningslagret är viktiga för hela komponent-

hanteringen.   

Försäkringskassan 

På Försäkringskassan används versionshanteringsverktyget ClearCase för att 

lagra och versionshantera källkod och artefakter. I ClearCase ligger information 

om KBS, domäner/subdomäner och komponenter. Det finns dock inget verktyg 

som tillhandahåller funktionalitet för att söka och tillgängliggöra komponenter 

från komponentlagret. Återanvändbara (exekverbara) komponenterna lagras 

istället i domäner/subdomäner.  

Ett annat viktigt instrument på Försäkringskassan är systemet HelpDesk, som 

används för att samla in och lagra information om felanmälningar och 

förbättringsförslag. Detta instrument används främst av KF.   

Jämförelse  

Både på Vägverket och Försäkringskassan arbetar man med ett 

förvaltningslager som innehåller källkoder för komponenterna. Den skillnad 

som finns gäller hur man har organiserat lagret av binära komponenter.  

På Vägverket har man tänkt sig att de binära komponenterna fysiskt ska ligga i 

användningslagret och att dessa skall hämtas från lagret när de ska 

återanvändas. På Försäkringskassan ligger de binära komponenterna i 

domäner/subdomäner som helt enkelt anropas när de ska återanvändas.     

Slutsatser  

Fallstudierna har visat att det behövs olika instrument för att kunna hantera 

komponenter: CM-verktyg, verktyg för återanvändningslagret samt HelpDesk.  

CM-verktyg tillhandahåller den utvecklingsmiljö som behövs för att kunna 

utveckla, kontrollera ändringar samt testa de nya komponenterna/KBS. 

Med hjälp av verktyget för återanvändningslagret får komponentanvändarna 

(producenter inom subpraktiker KBSU och KBSF) tillgång till och information 

om komponenter. Det är dessa producenter som återanvänder komponenter och 

det vill säga att de söker, identfierar, väljer och får tillgång till komponenter via 

detta lager.  

HelpDesk är ett verktyg som behövs för att centralt samla in och lagra 

information om frågor, felanmälningar och förbättringsförslag kring 

komponenter och KBS.   

Deskriptiv kunskap 

Vägverket  

Komponentdokumentation och informationsmodell utgör en viktig deskriptiv 

kunskap för hela komponenthanteringen, det vill säga både KA, KF och KBSU. 

På Vägverket framkom det också att det är viktigt att 

komponentdokumentationen är relaterad till kravdokumentationen. Man vill till 

exempel ha en koppling mellan verksamhetskrav som uttrycks i 

användningsfall och komponentdokumentationen. Dokumenterade 

verksamhetskrav som är relaterad till komponentdokumentationen underlättar 

arbetet i de tidiga faserna i utvecklingsprocessen. Detta är viktigt för att 
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undersöka om verksamhetskraven går att realisera med hjälp av befintliga 

komponenter.  

Försäkringskassan 

Komponentdokumentation utgör viktig deskriptiv kunskap för hela 

komponenthanteringen även på Försäkringskassan. Komponent-

dokumentationen är också relaterad till domänbeskrivningen. Produktkartan 

som utgör viktig deskriptiv kunskap, eftersom man i produktkartan kan se 

relationerna mellan KBS och domäner/subdomäner. 

På Försäkringskassan finns också en koppling mellan komponen-

tdokumentation och system-/kravdokumentation genom att 

komponentdokumentationen relateras till System Architecture Document 

(SAD) i samband med designen av systemet. Det finns sedan en spårbarhet 

mellan SAD och Verksamhetanvändningsfallen (VAF) som utgör 

verksamhetsdokumentationen. 

Jämförelse  

På bägge myndigheter framgår det tydligt att det finns behov av att koppla 

system-/kravdokumentationen till komponentdokumentationen. Detta är viktigt 

på grund av att man måste kunna koppla verksamhetens krav till de 

komponenter som används för att realisera kraven. Det är också viktigt att 

komponentdokumentationen är kopplad till arkitekturdokumentationen. På 

Vägverket innebär detta att komponentdokumentationen bör vara relaterad till 

informationsmodellen och på Försäkringskassan till domänbeskrivningen. 

Slutsats  

Fallstudierna och den teori som presenterades i avsnitt 4.2.3 visar att 

komponentdokumentation utgör viktig deskriptiv kunskap i samband med 

komponenthantering. Det är också viktigt att det finns spårbarhet mellan 

system-/kravdokumentationen och komponentdokumentationen samt mellan 

arkitekturdokumentation (till exempel domänbeskrivningar) och komponent-

dokumentationen.   

7.5.5 Proceduriell kunskap 

Vägverket  

Analysen på Vägverket visar att systemutvecklarna hade bristande kunskap om 

systemutvecklingsmetoden RUP som är ett viktigt instrument i samband med 

KBS. Dessa brister kan förklaras med att metoden inte situationsanpassades till 

de förutsättningar som gällde på Vägverket och för att bedriva KBSU. Det är 

också viktigt med rutiner som beskriver hur befintliga komponenter skall 

nyanskaffas, beställas, tillhandahållas och ändras.  

Försäkringskassan 

På Försäkringskassan har man anpassat RUP till de förutsättningar som gäller 

och med utgångspunkt från att återanvändning skall ske i samband med 

systemutveckling.  
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Jämförelse 

Både på Försäkringskassan och på Vägverket använder man sig av RUP som 

systemutvecklingsmetod. På Försäkringskassan har RUP anpassats till ett 

komponentbaserat arbetssätt, en sådan anpassning har inte gjorts på Vägverket.  

Slutsats 

Från fallstudierna står det klart att det är viktigt att den systemutvecklingsmetod 

som används är anpassad för komponenthantering. Det är också viktigt att det 

finns rutiner för hur komponenter skall till exempel: beställas, anskaffas och 

tillhandahållas med mera.  

7.5.6 Normer/Omdömen  

Det finns en rad dokument både på Vägverket och på Försäkringskassan som 

styr arbetet och därmed utgör normer i samband med komponenthanteringen.  

Vägverket 

På Vägverket finns en rad styrdokument som beskriver riktlinjer för hur 

komponentanskaffning, komponentförvaltning och komponentbaserad 

systemutveckling bör bedrivas (några exempel är: ’Grov beskrivning av 

anskaffning av komponenter, ’Grov beskrivning av anskaffning av mjuk 

infrastruktur’, ’Gemensam IT-infrastruktur - Riktlinjer för Informations- och 

Systemarkitektur i Vägverket, ’Gemensam IT-infrastruktur Riktlinjer för 

anskaffning av IT-lösning’, ’Förvaltning av gemensamma modeller och 

komponenter’).  

Riktlinjer för kvalitetsstyrning utgör också viktiga normer i samband med 

komponenthanteringen. På Vägverket finns en kvalitetsstyrningsmodell som 

styr KBSU. Fallstudien visade dock att det fanns ett behov av tydligare rutiner 

för hur kvalitetssäkring och certifiering av komponenter bör gå till.    

Försäkringskassan 

På Försäkringskassan är det ramverket som kallas för ’IT-arkitektur’ som styr 

arbetet med den komponentbaserade systemarkitekturen.  Detta ramverk 

beskriver:  

• Vad som skall uppnås med hjälp av KBSA (’Konceptuell IT-Arkitektur 

för SFA’, ARK-600-002, version 4.0)  

• Hur KBSA bör vara uppbyggd (’Applikationsarkitektur’, ARK-602-

001, version 3.0, ’Domänarkitektur’, version 3.0) 

• Vilka principer som ska gälla i samband med komponentutveckling 

(’Applikationsarkitektur’, ARK-602-001, version 3) 

• Vilka principer som skall gälla vid KBSU (’Applikationsarkitektur’, 

ARK-602-001, version 3). 

Ovanstående dokument är även viktiga som normer i samband med 

förvaltningsarbetet. I samband med förvaltning av domäner/subdomäner och 

KBS utgör även förvaltningsmodellen och förvaltningsplanerna viktiga 

styrdokument.  
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En annan viktig norm, i samband med komponenthanteringen på 

Försäkringskassan, är de principer för certifieringsarbete som ingår i CM-

hanteringen. Certifieringen omfattar KBS och domäner/subdomäner. 

Jämförelse 

Både på Vägverket och Försäkringskassan finns en rad strategidokument och 

riktlinjer som skall vara styrande och normgivande i samband med 

komponenthantering. Detta är dokument som beskriver arkitekturprinciper för 

hur KBSA bör byggas upp. Det finns också ett antal riktlinjer som beskriver 

vad ett komponentbaserat arbetssätt innebär både i samband med 

utveckling/anskaffning och förvaltning av komponenter och KBS. På båda 

myndigheterna finns också riktlinjer för kvalitets- och certifierings arbete.   

Slutsatser  

Fallstudierna visar att olika typer av normer är viktiga i samband med 

komponenthanteringen Detta gäller till exempel arkitekturprinciper, principer 

för ett komponentbaserat arbetssätt samt riktlinjer för kvalitets- och 

certifieringsarbete. 

7.6 Slutsatser från fallstudierna  
Med utgångspunkt från fallstudierna kan vi konstatera att det finns både 

likheter och olikheter mellan komponenthanteringen på de båda myndigheterna.  

Den största likheten är att komponenthanteringen innebär att IT-arbetet bör ske 

utifrån ett arkitekturperspektiv. Det räcker inte längre att enbart se på IT-arbetet 

som utveckling och förvaltning av enskilda (monolitiska) system. För att 

myndigheterna ska kunna möta de krav som ställs på dem krävs att IT-systemen 

kan samverka. Detta ska ske genom att man arbetar med och återanvänder 

gemensamma komponenter. Tanken med återanvändningen är också att 

utvecklings- och förvaltningsarbetet skall effektiviseras och att det ska bidra till 

en högre kvalitet på KBS och därmed också till en verksamhet med högre 

kvalitet.   

Den kanske största skillnaden är att man på Försäkringskassan har en längre 

erfarenhet av komponenthantering jämfört med Vägverket. När fallstudien 

genomfördes på Vägverket befann man sig i uppstarten av detta arbete, medan 

fallstudien på Försäkringskassan genomfördes när komponenthanteringen 

bedrivits under en längre tid. Detta innebär att beskrivningen på Vägverket till 

stor del bygger på hur man vill bedriva komponenthanteringen, medan 

beskrivningen på Försäkringskassan bygger på hur man faktiskt arbetar med 

komponenthantering. En fördel med att studera komponenthanteringen hos en 

organisation som ligger i startskedet och jämföra den med en organisation som 

har en längre erfarenhet, är att det ger en fingervisning om vilken förändring det 

innebär att börja arbeta med komponenthantering.  

En viktig erfarenhet från fallstudierna är insikten om att ett komponentbaserat 

synsätt inte bara innebär att tillämpa en ny teknik i samband med utveckling av 

ett KBS. Det handlar istället om att förändra hela perspektivet på 

systemutvecklings- och förvaltningsarbetet.  Detta arbetssätt kräver ett nytt sätt 

att beskriva IT-praktiken, vilket analyseras ytterligare i nästa kapitel där en 

praktikteori för komponenthantering beskrivs.  
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8 EN PRAKTIKTEORI FÖR HANTERING AV 
MJUKVARUKOMPONENTER  

Syftet med detta kapitel är att presentera en praktikteori för hantering av 

mjukvarukomponenter.  I avsnitt 8.1 ges en inledning till kapitlet. I avsnitt 

8.2 presenteras hantering av mjukvarukomponenter som fyra 

samverkande subpraktiker. Denna uppdelning och samverkan beskrivs 

genom att komponenthanteringens transaktionshantering beskrivs. I 

avsnitt 8.3 presenteras konfigurationsstyrning som en viktig stödaktivitet 

för praktiken hantering av mjukvarukomponenter. Praktikens infra-

strukturella förutsättningar beskrivs i avsnitt 8.4. En diskussion om olika 

sätt att organisera komponenthanteringen förs i avsnitt 8.5. Slutligen i 

avsnitt 8.6 presenteras en sammanfattande modell som beskriver 

praktikteorin för hantering av mjukvarukomponenter.  

8.1 Inledning 
Avhandlingens syfte är att få en ökad kunskap om hantering av 

mjukvarukomponenter. I kapitel 5, 6 och 7 har komponenthanteringen 

analyserats som en helhet, som en praktik. I detta kapitel presenteras 

avhandlingens kunskapsbidrag, vilket utgörs av en praktikteori för hantering av 

mjukvarukomponenter, som består av följande delar:  

• En beskrivning av komponenthantering som bestående av fyra 

subpraktiker – dessa är komponentanskaffning (KA), komponent-

förvaltning (KF), komponentbaserad systemutveckling (KBSU) och 

komponentbaserad systemförvaltning (KBSF). 

• En beskrivning av komponenthanteringens transaktionsprocess – vilken 

visar hur subpraktikerna samverkar och är en beskrivning av hur olika 

typer av underlag transformeras till resultat genom att producenter utför 

handlingar. Transaktionsprocessen beskriver också vilka uppdrag som 

koordinerar transaktionsprocessen.   

• En beskrivning av komponenthanteringens infrastrukturella förut-

sättningar – vilka är en bas för hela praktiken. Infrastrukturella 

förutsättningar utgör styrande och stödjande funktioner till de 

handlingar som utförs i transaktionsprocessen.  
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8.2 Komponenthanteringens transaktionshantering  
Analysen i kapitel 7 har visat att komponenthanteringen består av fyra 

subpraktiker: komponentanskaffning, komponentförvaltning, komponent-

baserad systemutveckling och komponentbaserad systemförvaltning. 

Argumentet för att komponenthanteringen bör ses som fyra subpraktiker kan 

grundas i en praktikgenerisk analys av subpraktikernas transaktionshantering. 

Med en transaktion menas en sammanhörande kombination av handlingar, 

produktbeställningar, underlag och produkter, där produktbeställning och 

underlag utgör transaktionella förutsättningar.  

Tabell 24 nedan visar att subpraktikerna skiljer sig åt med avseende på: 

handlingar, produktbeställningar, underlag och produkter.  

 

Tabell 24: Skillnad mellan subpraktiker i samband med transaktionshantering 

 

Följande handlingsgraf (figur 35) beskriver komponenthanteringens 

transaktionsprocess.  
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Figur 35: Komponenthantering som transaktionshantering 
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Komponentanskaffning  

Denna subpraktik handlar om nyanskaffning av komponenter. 

Handlingar 

Komponentanskaffning kan ske antingen genom inköp av komponenter eller 

genom egenutveckling (se avsnitt 7.3.1 under rubriken slutsats för en mer 

detaljerad beskrivning av de handlingar som utförs).  

I samband med komponentanskaffningen behöver man inledningsvis analysera 

de krav som komponenterna skall uppfylla.  

Handlingen inköp av komponenter (för återanvändning) utförs om 

komponenten inte ska egenutvecklas.  

Egenutveckling, vilket innebär komponentutveckling för återanvändning och 

innebär att följande handlingar utförs: designa, implementera, integrera och 

testa. 

Produktbeställning  

Produktbeställningen innebär att ny komponentfunktionalitet beställs som 

innehåller krav på en ny komponent. Beställningen kan komma från 

subpraktikerna KA, KBSU och KBSF.  

Underlag 

Underlag till komponentanskaffning kan delas in i interna och externa underlag. 

Interna underlag är KBSA och de krav som finns i produktbeställningen. 

Förändringar i verksamheten (den praktik som skall använda KBS) och 

tekniken samt komponenter som kan köpas på marknaden utgör externa 

underlag.  

Produkt 

Subpraktiken komponentanskaffning har en huvudprodukt som är en ny 

generell komponent med tillhörande dokumentation. Det är viktigt att poängtera 

att komponenten ska vara generell till sin karaktär eftersom komponenten skall 

kunna användas i flera olika KBS. Mottagare av produkten är de producenter 

som arbetar med komponentförvaltning.  

8.2.1 Komponentförvaltning 

Subpraktiken komponentförvaltning handlar om att förvalta och tillhandahålla 

återanvändbara komponenter. 

Handlingar 

Inom komponentförvalning utförs följande handlingar (se avsnitt 7.3.2): 

återanvändarstöd, ändringshantering (vidmakthålla, vidareutveckla samt sanera 

komponenter) samt lagerföra och tillhandahålla komponenter. 

Det är viktigt att poängtera att handlingen förvaltningsstyrning inte ingår i 

själva transaktionsprocessen. Denna handling ingår som en del i att formulera 

förvaltningsuppdraget och därför ingår i infrastrukturella förutsättningar (se 

avsnitt 8.4). 
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Produktbeställning 

I subpraktiken komponentförvaltning finns det tre produktbeställningar:  

1. Beställning av ändring av en komponent - innebär ett uppdrag om att 

göra ändringar i en befintlig komponent. 

2. Beställning av en befintlig komponent - innebär en begäran om att få 

tillgång till en komponent. 

3. Beställning av återanvändarstöd - innebär förfrågningar samt beställning 

av information och utbildning (observera att denna beställning inte syns 

i figur 35).  

Beställning av en befintlig komponent och beställning av användarstöd kommer 

också från subpraktikerna KBSU och KBSF.  

Underlag 

Underlaget till KF är befintliga komponenter, nya generella komponenter samt 

KBSA. Nya generella komponenter tillhandahålls av subpraktiken KA.  

Produkt 

Komponentförvaltningens produkt är en återanvändbar komponent. Med detta 

avses en generell komponent med tillhörande dokumentation som är 

tillgängliggjord i komponentlagret. Att tillhandahålla en återanvändbar 

komponent innebär också att tillhandahålla återanvändarstöd, vilket innebär att 

förmedla information och kunskap om komponenterna. På det sättet blir 

komponenterna återanvändbara. Klienterna är de producenter som återanvänder 

komponenter i samband med KBSU och KBSF.  

Subpraktiken har även en biprodukt och det är behov av ny/förändrad 

komponentfunktionalitet som kan resultera i en beställning av ny 

komponentfunktionalitet. Att formulera produktbeställningen sker i samråd 

med ansvariga för konfigurationsstyrning (se avsnitt 8.3).  

8.2.2  Komponentbaserad systemutveckling  

Denna subpraktik handlar om att utveckla komponentbaserade system. 

Handlingar 

Komponentbaserad systemutveckling sker genom att följande typer av 

systemutvecklingshandlingar (detta uttrycks i termer av RUP’s arbetsflöden) 

utförs: krav, analys och design, implementering, test och driftsättning (se även 

avsnitt 7.3.3).  

I samband med systemutvecklingshandlingar (analys och design, 

implementering och test) utförs följande återanvändningshandlingar:  

1. Specificera krav på komponenter (ÅA1) 

2. Söka efter, identifiera, välja och beställa återanvändbara komponenter 

(ÅA2) 

3. Om den önskade komponenten inte finns så formuleras behov på ny 

eller förändrad komponentfunktionalitet (ÅA3)  

4. Enhetstesta komponenter (ÅA4) 



 

 190 

5. Sätta samman komponenter (ÅA5) 

6. Integrationstesta komponenter (ÅA6)  

7. Om fel upptäcks i samband med testning skickas felanmälan till 

komponentförvaltning (ÅA7)  

Dessa återanvändningsaktiviteter utförs i samband med: analys och design, 

implementering och test.  

Produktbeställning   

I subpraktiken komponentbaserad systemutveckling består produktbeställning 

av ett nytt komponentbaserat system. Beställningen är en extern beställning och 

innehåller bland annat krav på det nya systemet (se nedan).   

Underlag  

Underlag till subpraktiken KBSU är: återanvändbara komponenter, KBSA samt 

krav på det nya systemet (KBS). Återanvändbara komponenter kommer från 

subpraktiken KF. KBSA utgör också ett underlag eftersom befintliga 

komponenter skall integreras med nya komponenter för att skapa ny 

funktionalitet. Beställning av ett nytt KBS innehåller krav på det nya systemet. 

Dessa krav kommer från den praktik där KBS kommer att användas som ett 

instrument.  

Produkt 

Subpraktikens huvudprodukt är ett nytt KBS med tillhörande dokumentation. 

Klienterna till detta resultat är den praktik där KBS kommer att användas, samt 

de producenter i KBSF som skall förvalta systemet.  

KBSU har tre biprodukter: en förädlad KBSA, beställnig av en befintlig 

komponent samt behov av en ny/förändrad komponentfunktionalitet.  En 

förädlad KBSA är en biprodukt eftersom det nya systemet skall integreras i den 

befintliga KBSA. Mottagare av denna produkt är den egna praktiken, det vill 

säga praktiken för hantering av mjukvarukomponenter.  

Beställning av en befintlig komponent skickas till subpraktiken 

komponentförvaltning. 

Behov av en ny/förändrad komponentfunktionalitet kan efter samråd med 

konfigurationsstyrningen resultera i beställning av en helt ny komponent (denna 

beställning skickas till subpraktiken komponentanskaffning) eller i beställning 

av ändring (denna beställning skickas till subpraktiken komponentförvaltning).  

8.2.3 Komponentbaserad systemförvaltning  

Subpraktiken komponentbaserad systemförvaltning handlar om att förvalta 

KBS.  

Handlingar 

Komponentbaserad systemförvaltning sker genom att följande huvudtyper av 

handlingar utförs (se avsnitt 7.3.4): användarstöd, ändringshantering, samt 

daglig IT-drift och underhåll.  

Det är i samband med ändringshantering som hantering av generella 

komponenter förekommer (ersätta, lägga till och ta bort generella 
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komponenter). Handlingarna ersätta och lägga till generella komponenter 

innebär återanvändning av generella komponenter. Detta betyder också att de 

återanvändningshandlingar som beskrevs i samband med KBSU även 

förekommer här.   

En handling som har identifierats i samband med subpraktiken 

komponentbaserad systemförvaltning (se avsnitt 7.3.4) ingår inte i själva 

transaktionsprocessen. Detta är handlingen förvaltningsstyrning som ingår som 

en del i att formulera förvaltningsuppdraget (se nedan infrastrukturella 

förutsättningar avsnitt 8.4). 

Produktbeställning  

Subpraktiken KBSF har två produktbeställningar: beställning av ändring av ett 

befintligt KBS och beställning av användarstöd. Beställning av ändring av KBS 

sker i samråd med KS. Beställningen bygger på användarnas behov av ny eller 

förändrad systemfunktionalitet som uppstår i samband med användning av KBS 

(se figur 35).  

Beställning av användarstöd innebär förfrågningar och beställning av 

information och utbildning (observera att denna beställning inte syns i 

handlingsgrafen). Dessa produktbeställningar kommer från den praktik där 

KBS används som ett instrument.                                

Underlag 

Underlag till subpraktiken komponentbaserad systemförvaltning är: nya 

komponentbaserade system, befintliga komponentbaserade system, 

återanvändbara komponenter samt KBSA (genom att komponenter ersätts, 

läggs till och tas bort).  

Produkt 

KBSF har som huvudprodukt ett användbart KBS. Att tillhandahålla ett 

användbart KBS innebär också att tillhandahålla användarstöd så att KBS 

verkligen blir användbara. Klienterna till denna produkt finns i den praktik där 

KBS skall användas som instrument. 

KBSF har även tre biprodukter: en förädlad KBSA, beställnig av en befintlig 

komponent samt behov av en ny/förändrad komponentfunktionalitet. Mottagare 

av förädlad KBSA är den egna praktiken, det vill säga komponenthanteringen.   

Beställning av en befintlig komponent skickas till subpraktiken 

komponentförvaltning. 

Behov av en ny/förändrad komponentfunktionalitet kan efter samråd med 

konfigurationsstyrningen resultera i beställning av en helt ny komponent (denna 

beställning skickas till subpraktiken komponentanskaffning) eller i beställning 

av ändring (denna beställning skickas till subpraktiken komponentförvaltning). 



 

 192 

8.3 Konfigurationsstyrning  
Fallstudierna (se avsnitt 7.4) har visat att konfigurationsstyrning är en viktig 

stödaktivitet i samband med komponenthanteringen och ingår i de 

infrastrukturella förutsättningarna (se avsnitt 8.4 nedan).  Baserat på 

beskrivningen från fallstudierna och den teori som presenterades i avsnitt 4.5 

bör följande typer av handlingar ingå i konfigurationsstyrningen:  

• Planera konfigurationsstyrning - vilket innebär att en plan skapas för 

konfigurationsstyrning i samband med att nya konfigurationsobjekt 

skall anskaffas eller befintliga förändras.  

• Identifiera konfigurationsobjekt - vilket innebär att identifiera och ange 

version på konfigurationsobjekt.  

• Ändringskontrollera konfigurationsobjekten - detta handlar om att 

kontrollera att ändringar av konfigurationsobjekten sker på ett 

kontrollerat sätt. Behov av en ny och/eller förändrad 

komponentfunktionalitet eller KBS uppstår i subpraktiker KA, KBS och 

KBSF i samband med användning av KBS. Det är i samråd med 

konfigurationsstyrning som det fattas ett beslut om det är nya 

komponenter eller KBS som skall anskaffas/utvecklas eller om behoven 

innebär förändringar i befintliga komponenter och KBS. 

• Redovisa konfigurationsstatusen - vilket innebär att rapportera om 

innehåll, beroenden och status i olika delar av konfigurationsobjektets 

livscykel. 

• Certifiera konfigurationsobjekt - vilket innebär att fastställa status, 

kvalitetssäkra och godkänna konfigurationsobjektet. 

Som stöd för de aktiviteter som utförs i samband med konfigurationsstyrningen 

behövs ett s.k. CM-verktyg. Det behövs också rutiner för hur:  

• konfigurationsstyrning skall bedrivas 

• de fyra subpraktikerna (KA, KF, KBSU, KBSF) och 

konfigurationsstyrning skall hänga samman  

Ovanstående rutiner kan till exempel beskrivas med hjälp av process-

beskrivningar eller handlingsgrafer (se figur 35 ovan).  

Riktlinjer för konfigurationsstyrning som till exempel anger vad som krävs för 

att en ny komponent eller KBS skall godkännas/certifieras är också viktiga. 
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8.4 Komponenthanteringens infrastrukturella 
förutsättningar 

Enligt PGM-modellen behövs även infrastrukturella förutsättningar för att 

kunna hantera transaktioner i en praktik (se kapitel 2). Infrastrukturella 

förutsättningar är sådana förutsättningar som normalt brukas och återbrukas för 

många transaktioner och består av följande handlingsobjekt: basuppdrag, 

kunskap och instrument, normer och omdömen samt baskapital. Enligt vår 

mening kan dock även olika stödaktiviteter till exempel konfigurationsstyrning 

betraktas som del i de infrastrukturella förutsättningarna.  

Basuppdrag kan vara av tre olika slag: produktrepertoar (anger vilka typer av 

produkter praktiken erbjuder), rolluppdrag (anger vilka typer av arbetsuppgifter 

och/eller typer av produkter/resultat som en viss producentroll skall framställa) 

och resursuppdrag (anger vilka och hur mycket resurser som kan nyttjas för att 

framställa produkten).  

Kunskap kan vara deskriptiv (eller beskrivande) och proceduriell. Deskriptiv 

kunskap behövs när praktikens producenter förbereds för att utföra handlingar 

medan proceduriell kunskap även kallas för ’hur-kunskap’. Deskriptiv och 

proceduriell kunskap kan finnas i form av böcker och annan dokumentation.  

Med instrument avses olika sorters hjälpmedel, till exempel verktyg, apparater, 

maskiner och övrig produktionsutrustning som underlättar och möjliggör 

förädling i praktiken.  

En praktik behöver olika typer av normer och omdöme för att styra upp och 

bedöma praktiken och dess resultat. Några exempel på normer är 

kvalitetsnormer (som anger vilka egenskaper som praktikens produkter skall 

ha) och handlingsnormer (som talar om vad som får göras och vad som inte får 

göras i en praktik).  

Handlingsobjektet baskapital samt resursuppdrag (som är en typ av 

basuppdrag) behandlas inte i detta avsnitt men utgör dock ett intressant område 

för vidare forskning (se kapitel 9).  

Nedan beskrivs infrastrukturella förutsättningar för varje subpraktik (se även 

tabell 25).  

8.4.1 Komponentanskaffning 

Produktrepertoar 

Produktrepertoaren beskriver vilken typ av produkter som skall produceras och 

på typnivå bör den beskriva och tala om att det är komponenter och KBSA som 

skall anskaffas. 

Rolluppdrag 

Komponentanskaffare är en viktig roll i subpraktiken komponentanskaffning.  

Det behövs beskrivningar av vilka arbetsuppgifter och vilket ansvar som en 

komponentanskaffare har. En komponentanskaffare ansvarar för att analysera 

krav på en ny/nya komponenter och för att anskaffa komponenter. 

Komponentanskaffningen kan ske antingen genom inköp eller genom 
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egenutveckling. Vid egenutveckling av komponenter utförs handlingar som 

designa, implementera, integrera och testa.  

Tabell 25: Infrastrukturella förutsättningar 

Infrastrukturella 
förutsättningar

Bas-
uppdrag

Kunskap 
och 

instrument 

Normer 
och omdöme 

Produkt-
repertoar 

Roll-
uppdrag

Deskriptiv 
kunskap

Proce-
duriell 

kunskap 

Instrument

KA

Komponenter och 
KBSA

Komponent-
anskaffare  

KF

Förvaltnings-
uppdrag: 

’Förvaltning av 
komponenter och 

KBSA’ 

Komponent-
förvaltare

KBSU

KBS och KBSA 

Systemutvecklare

KBSF

Förvaltnings
uppdrag: 

’Förvaltning av KBS
och KBSA’ 

Systemförvaltare 

Arkitekturdok. och 
kravdok. 

(med krav dok. 
menas krav på en 

ny och generell 
komponent) 

Arkitekturdok.; 
komponentdok. 

och kravdok. (med 
kravdok. menas 

krav på 
förändring/ar av 
en komponent)

Arkitekturdok.; 
komponentdok.; 
systemdok. och 
kravdok. (med 

kravdok. menas 
krav på ett 

system) 

Arkitekturdok.; 
systemdok.;  

komponentdok. och 
kravdok. (med 

kravdok. menas krav 
på förändring/ar av 

ett KBS) 

Systemutveck-
lingsmetod, 
rutiner för 

komponent-
anskaffning och 
konfigurations-

styrning

Systemutveck-
lingsmetod, rutiner 

för komponent-
förvaltning och 
konfigurations-

styrning 

Systemutveck-
lingsmetod, 
rutiner för 

återanvändning 
och 

konfigurations-
styrning

Systemutveck-
lingsmetod, rutiner 
för återanvändning,  

och rutiner för 
konfigurations-

styrning

CM-verktyg 

HelpDesk, CM-
verktyg och 
verktyg för 

hantering av 
återanvändnings-

lager 

CM-verktyg och 
verktyg för 

hantering av 
återanvändnings-

lager 

HelpDesk, CM-
verktyg och verktyg 

för hantering av 
återanvändnings-

lager 

Arkitektur-
principer, riktlinjer 

för inköp av 
komponenter, 

riktlinjer för 
utveckling av 
komponenter 

samt  riktlinjer för 
konfigurations-

styrning 

Arkitektur-
principer, riktlinjer 
för förvaltning av 

komponenter, 
förvaltningsmodell 

och riktlinjer för 
konfigurations-

styrning

Arkitektur-
principer, riktlinjer 

för 
återanvändning,  

riktlinjer för 
konfigurations-

styrning 

Arkitekturprinciper, 
förvaltningsmodell, 

riktlinjer för åter-
användning, riktlinjer 

för hantering av 
generella 

komponenter, 
riktlinjer för 

konfigurations-
styrning 

 

Utifrån litteraturen, fallstudierna samt de handlingar som utförs i samband med 

komponentanskaffning har två olika komponentanskaffningsroller identifierats:   

• Domänanalytiker – som ansvarar för att ta fram specifikationerna för de 

återanvändbara domänerna. Hans uppgift är att analysera de krav som 

komponenterna skall möta. Denna rollbenämning är hämtat från 

Wiktorin (2003).  

• Komponentutvecklare – som ansvarar för utveckling av en generell och 

återanvändbar komponent. Denna rollbenämning är hämtad från 

fallstudien på Försäkringskassan. 
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• Komponentinköpare – ansvarar för inköp av komponenter. Detta ansvar 

innebär att hålla kontakter med leverantörer, att externa komponenter 

följer standarder samt att licensfrågor hanteras på ett riktigt sätt. Detta 

rolluppdrag är definierat med utgångspunkt från den inköpshandling 

som utförs i samband med KA. 

Deskriptiv kunskap 

Arkitekturdokumentation och kravdokumentation utgör viktig deskriptiv 

kunskap för subpraktiken komponentanskaffning. Arkitekturdokumentation 

beskriver hur KBSA är uppbyggd, till exempel vilka domäner som finns och 

hur arkitekturen är uppbyggd i olika nivåer och skikt.  

Kravdokumentationen anger vilka krav som ställs på en ny och generell 

komponent. Kravdokumentation utgörs av olika typer av verksamhets-

dokumentation och systemdokumentation, till exempel i form av 

användningsfallsmodell för verksamheten, användningsfall för verksamheten, 

användningsfallsmodeller och analysmodeller för system.   

Proceduriell kunskap 

Proceduriell kunskap för subpraktiken komponentanskaffning utgörs av 

systemutvecklingsmetodik och rutiner för komponentanskaffning. System-

utvecklingsmetoden som används i samband med utveckling av komponenter 

bör vara anpassad till och stödja utveckling av nya och generella komponenter. 

Rutiner för komponentanskaffning och för konfigurationsstyrning anger hur 

inköp, utveckling och kvalitetssäkring av återanvändbara komponenter bör gå 

till.  

Instrument 

Viktiga instrument i samband med komponentanskaffning är CM-verktyget. 

CM-verktyget används för att tillhandahålla den utvecklingsmiljö som behövs 

för att utveckla och testa de nya komponenterna. 

Normer och omdöme  

Arkitekturprinciper, riktlinjer för inköp och utveckling av komponenter samt 

riktlinjer för konfigurationsstyrning av komponenter utgör normer och omdöme 

för subpraktiken komponentanskaffning.  

Arkitekturprinciper anger hur KBSA bör vara uppbyggd medan normer 

beskriver vad man vill uppnå med KBSA. Riktlinjer för komponentanskaffning 

anger vad som bör göras och/eller vad som är tillåtet i samband med 

komponentanskaffning, till exempel vid inköp av komponenter och egen 

komponentutveckling. Detta kan till exempel gälla principer för indelning av 

komponenter eller standarder som skall följas. Riktlinjer för 

konfigurationsstyrning utgör också en viktig norm.   
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8.4.2 Komponentförvaltning  

Produktrepertoar 

Produktrepertoaren för subpraktiken komponentförvaltning utgörs av 

förvaltningsuppdrag som anger att det är komponenter och därmed 

komponentbaserad systemarkitektur som skall förvaltas.  

Rolluppdrag   

Tydliga rolluppdrag är också viktiga när det gäller komponentförvaltningen. Ett 

sätt att tydliggöra detta uppdrag är att bygga upp en förvaltningsorganisation 

(se kapitel 3 och avsnitt 3.3.1) som bygger på ansvar för handlingar (som har 

med strategisk respektive operativ styrning att göra) och på en identifikation av 

centrala förvaltningsobjekt, det vill säga komponenter och KBSA.   

På operativ nivå utförs följande handlingar i samband med 

komponentförvaltning: återanvändarstöd, ändringshantering (vidmakthålla, 

vidareutveckla, sanera) samt lagerföra och tillhandahålla komponenter. 

Komponentförvaltarna har som uppgift att utföra dessa handlingar.  

Utifrån litteraturen, fallstudierna samt de handlingar som utförs i samband med 

komponentförvaltning har två olika komponentförvaltningsroller identifierats:   

• Komponentansvarig - ansvarar för en komponent. Komponentansvarig 

har som uppgift att ändra i komponenter och är den som har en 

detaljerad kunskap om komponenten.  

• Komponentlageransvarig – ansvarar för komponentlagret. Detta innebär 

bland annat att se till att: komponenterna har en riktig 

komponentdokumentation, ge återanvändarstöd (kunna svara på frågor 

och ge information om komponenten och hur komponenten kan 

användas) samt att förmedla kontakt till komponentansvarig (om 

återanvändarna har detaljerade frågor om en komponent). 

Deskriptiv kunskap 

Arkitektur-, komponent- och kravdokumentation utgör viktig kunskap i 

samband med komponentförvaltning.  

Arkitekturdokumentation beskriver hur KBSA är uppbyggd, till exempel vilka 

domäner som finns och hur arkitekturen är uppbyggd i olika nivåer och skikt. 

Komponentdokumentationen är mycket viktig genom att den utgör den 

viktigaste deskriptiva kunskapen för att kunna förvalta komponenter. Det är 

viktigt att denna komponentdokumentation beskriver komponentens 

funktionalitet, gränssnitt, beroende med andra komponenter med mera. 

Kravdokumentation utgör en viktig kunskap i samband med 

komponentförvaltning eftersom den anger verksamhets- och systemkrav på en 

komponent. Kravdokumentationen kan bestå av olika typer av 

systemdokumentation, till exempel i form av användningsfall.  

Proceduriell kunskap 

Proceduriell kunskap för subpraktiken komponentförvaltning utgörs av 

systemutvecklingsmetodik och rutiner för komponentförvaltning. Den system-

utvecklingsmetodiken som används utgör viktig kunskap och den bör vara 

anpassad för arbetet med att förändra generella komponenter. Rutiner för 
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komponentförvaltning anger hur lagerföring och förvaltning av återanvändbara 

komponenter bör gå till.  

Instrument 

Viktiga instrument i samband med komponentförvaltning är HelpDesk, CM-

verktyg och verktyg för återanvändslager. HelpDesk är ett verktyg som behövs 

för att centralt samla in och lagra information om frågor, felanmälningar och 

förbättringsförslag kring komponenter. CM-verktyget innehåller källkoderna 

för komponenterna och det är CM-verktyget som till exempel används för att 

kontrollera de ändringar som utförs. Komponentförvaltarna använder också 

verktyget för återanvändningslagret genom att det är deras uppgift att 

tillhandahålla och tillgängliggöra komponenter för återanvändning.  

Normer och omdöme  

Arkitekturprinciper, riktlinjer för förvaltning av komponenter och för 

konfigurationsstyrning av komponenter samt förvaltningsmodellen utgör 

normer för subpraktiken komponentförvaltning.  

Riktlinjer för komponentförvaltning anger vad som bör göras och/eller vad som 

är tillåtet i samband med förvaltning av komponenter, till exempel dessa 

riktlinjer anger vad som tillåtet och inte tillåtet vid ändring av en komponent. 

Riktlinjer för konfigurationsstyrning av komponenter anger vad som krävs för 

att en ny komponent skall godkännas/certifieras.  Här är det också viktigt att 

ange vad behövs för att kunna lagerföra en komponent. Förvaltningsmodell är 

också normgivande. Den anger vad som skall förvaltas, vilka som skall göra det 

och vilka handlingar som behöver utföras i samband med förvaltning av 

komponenter.  

8.4.3 Komponentbaserad systemutveckling   

Produktrepertoar 

Produktrepertoaren för subpraktiken komponentbaserad systemutveckling 

anger att det är KBS och KBSA som skall utvecklas.  

Rolluppdrag   

I samband med komponentbaserad systemutveckling har det visat sig att även 

rollen systemutvecklare behöver tydliggöras. Det är systemutvecklarna som i 

ett systemutvecklingsprojekt återanvänder komponenter.  

Utifrån litteraturen, fallstudierna samt de handlingar som utförs i samband med 

komponentbaserad systemutveckling kan vi dra slutsatsen att IT-arkitektens roll 

har blivit allt viktigare och att det är viktigt att specificera detta rolluppdrag.  

IT-arkitekt ansvarar för systemets arkitektur. Enligt Wiktorin (2003) är han som 

skapar ett systems arkitektur (Wiktorin använder begreppet arkitekt). 

Rollbenämningen IT-arkitekt är hämtat från fallstudien på Vägverket.  

Deskriptiv kunskap 

Arkitektur-, komponent-, krav- och systemdokumentation utgör viktig kunskap 

i samband med komponentbaserad systemutveckling.  

Kravdokumentation utgör en viktig kunskap i samband med komponentbaserad 

systemutveckling eftersom den anger krav på ett system. Dessa krav är 
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verksamhetens krav på ett nytt system och därför består av olika typer av 

verksamhetsdokumentation (till exempel verksamhetsanvändningsfalls modell).   

Systemdokumentation är dokumentation som skapas vid utveckling av ett KBS. 

Exempel på systemdokumentation är designmodell, datamodell och ’Software 

Architecture Document’ (SAD). I samband med KBS behövs också 

systemdokumentation för att t.ex. kunna se hur det KBS som är under 

utveckling kommer att samverka med andra KBS t.ex. genom användning av 

gemensamma komponenter. 

Det är systemutvecklarnas uppgift att skapa systemdokumentation och att en 

spårbarhet mellan krav-, komponent- och systemdokumentation är tydlig.  

Proceduriell kunskap 

Proceduriell kunskap för subpraktiken komponentbaserad systemutveckling 

utgörs av systemutvecklingsmetodik och rutiner för återanvändning. Den 

systemutvecklingsmetodiken som används bör vara anpassad till och stödja 

återanvändning. Rutiner för återanvändning anger hur återanvändning av 

komponenter bör gå till. Ett exempel på dessa rutiner är hur man går tillväga 

om man inte hittar en komponent i komponentlagret.    

Instrument 

Viktiga instrument i samband med komponentbaserad systemutveckling är CM-

verktyg och verktyg för återanvändningslager. CM-verktyget innehåller 

källkoderna för komponenterna och används till exempel när utvecklingsmiljön 

skapas. Systemutvecklarna använder också verktyget för återanvändningslagret. 

Det är systemutvecklarna som söker, identifierar, väljer och får komponenter 

via detta lager.  

Normer och omdöme  

Arkitekturprinciper, riktlinjer för återanvändning av komponenter och för 

kvalitetssäkring av komponenter utgör normer och omdöme för subpraktiken 

komponentbaserad systemutveckling.  

Riktlinjer för återanvändning anger vad som bör göras och/eller vad som är 

tillåtet i samband med återanvändning av komponenter. Detta kan till exempel 

gälla riktlinjer som talar om när återanvändning skall bedrivas, när man bör 

utveckla systemspecifika komponenter, när man borde beställa ny 

komponentfunktionalitet och/eller förändring av komponenter hos KA och KF.  

Riktlinjer för konfigurationsstyrning av KBS anger vad som krävs för att ett 

nytt system skall godkännas/certifieras.  

8.4.4 Komponentbaserad systemförvaltning  

Produktrepertoar 

Produktrepertoaren för subpraktiken komponentbaserad systemförvaltning 

utgörs av förvaltningsuppdrag som anger att det är komponentbaserade system 

och komponentbaserad systemarkitektur som skall förvaltas.  
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Rolluppdrag   

Tydliga rolluppdrag är också viktiga när det gäller rollen som systemförvaltare. 

Ett sätt att tydliggöra detta uppdrag är att bygga upp en förvaltnings-

organisation (se kapitel 3 och avsnitt 3.3.1) som bygger på ansvar för 

handlingar och på en identifikation av centrala förvaltningsobjekt, det vill säga 

KBS och KBSA.   

Deskriptiv kunskap 

Arkitektur-, komponent-, system- och kravdokumentation utgör viktig kunskap 

i samband med komponentbaserad systemförvaltning.  

Systemdokumentation behövs för förvaltning av det systemet.  

Kravdokumentation utgör en viktig kunskap i samband med systemförvaltning 

eftersom den anger användarnas krav på ändringar av ett system, till exempel 

rätta fel i systemet (med användarna menas slutanvändarna, det vill säga som 

de personer som använder KBS som stöd i sitt dagliga arbete). 

Kravdokumentationen består av olika typer av behov av förändringar av KBS.  

Proceduriell kunskap 

Proceduriell kunskap för subpraktiken komponentbaserad systemförvaltning 

utgörs av systemutvecklingsmetodik samt rutiner för återanvändning och 

konfigurationsstyrning. Systemutvecklingsmetoden som används, i samband 

med förändring av ett system, bör vara anpassad till återanvändning av 

generella komponenter.  

Instrument 

Viktiga instrument i samband med systemförvaltning är HelpDesk, CM-

verktyg, verktyg för återanvändningslager. HelpDesk är ett verktyg som behövs 

för att centralt samla in och lagra information om frågor, felanmälningar och 

förbättringsförslag kring KBS.  

CM-verktyget innehåller källkoderna för komponenterna och används för att 

hålla ordning på de förändringar som görs i systemet. Systemutvecklarna 

använder också verktyget för återanvändningslagret. Det är systemutvecklarna 

som söker, identifierar, väljer och får komponenter via detta lager.  

Normer och omdöme  

Arkitekturprinciper, förvaltningsmodell, riktlinjer för återanvändning av 

komponenter, riktlinjer för hantering av generella komponenter samt riktlinjer 

för kvalitetssäkring av komponenter utgör normer och omdöme för 

subpraktiken komponentbaserad systemförvaltning.  

Förvaltningsmodell är också normgivande. Den anger vad som skall förvaltas, 

vilka som skall göra det och vilka handlingar som behöver utföras i samband 

med förvaltning av ett KBS. 

Riktlinjer för återanvändning anger vad som bör göras och/eller vad som är 

tillåtet i samband med återanvändning av komponenter. Dessa riktlinjer kan till 

exempel tala om när återanvändning skall bedrivas, när man borde beställa 

nya/förändrade komponenter hos KA och KF. Riktlinjer för hantering av 

generella komponenter anger vad som bör göras och/eller vad som är tillåtet att 

göra i samband med att komponenter i ett system ersätts med andra 
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komponenter, när nya komponenter läggs till i systemet och när en komponent 

tas bort.  

Riktlinjer för konfigurationsstyrning av KBS anger vad som krävs för att ett 

nytt system skall godkännas/certifieras.  

8.5 Organisation av subpraktiker 
En viktig fråga är hur de olika subpraktikerna bör vara organiserade. Begreppen 

organisation och praktik överlappar varandra, men är dock inte samma sak. 

Praktikbegreppet betonar vad som görs och kan avgränsas med avseende på 

handlingar, produkter, underlag och produktbeställningar. Organisations-

begreppet avser en uppdelning med avseende på ansvar. När man talar om 

organisation talar man om den enhet som har ansvaret för att utföra 

handlingarna.  

En organisation är en resurskonstellation som består av kontrakterade 

medarbetare, och ägda/inhyrda handlingsobjekt samt finansiella och andra 

tillgångar (Goldkuhl och Röstlinger, 2005). Exempel på organisatoriska enheter 

är företag, myndigheter, avdelningar och projekt.  

 

Figur 36: Traditionell organisation av en IT-praktik 

Traditionellt så brukar en IT-praktik vara organiserad i en system-

utvecklingsavdelning och en systemförvaltningsavdelning (se figur 36). Frågan 

är om detta är en självklar organisation även i samband med 

komponenthantering.  

Med utgångspunkt från fallstudierna och transaktionshanteringen ovan kan vi 

konstatera att en modell för komponenthantering också bör inkludera 

förvaltning, vilket innebär att man måste beskriva komponenthanteringen med 



 

 201 

utgångspunkt från fyra subpraktiker. Man kan organisera IT-praktiken i fyra 

sådana avdelningar också baserat på resurser och ansvar men detta är dock inte 

självklart.  

I kapitel 4 presenterades Wiktorins ett förslag på hur en effektiv 

komponentanvändning skulle kunna organiseras (se figur 14). Wiktorins modell 

är intressant därför att den kan användas som utgångspunkt för att diskutera en 

möjlig organisation av komponenthanteringen. Ett problem med Wiktorins 

modell är dock att den bara beskriver utveckling.  

Nedan beskrivs därför ett alternativt sätt (se figur 37 nedan) att organisera IT-

praktiken baserat på Wiktorins modell, men som även inkluderar förvaltning. 

Figuren visar att komponenthanteringen är organiserad i en försörjaravdelning 

(vilken inkluderar KA och KF) och en återanvändaravdelning (vilken 

inkluderar KBSU och KBSF).  

 

Figur 37: Förslag på en organisation av komponenthanteringen 

Resultatet från försörjaravdelningen är en återanvändbar komponent medan 

resultatet från återanvändaravdelningen är ett användbart komponentbaserat 

system (KBS). Klienterna till försörjaravdelningen är systemutvecklare och 

systemförvaltare. Klienterna till återanvändaravdelningen är de som ska 

använda själva systemet. 

Produktbeställningen som kommer till försörjaravdelningen är en beställning av 

en: ny generell komponent (ny komponentfunktionalitet), beställning av en 

befintlig komponent eller beställning av en ändring (när det gäller befintliga 

komponenter). Kraven som kommer från användarna av systemet kan resultera 

i en beställning av ett nytt KBS eller förändring av ett befintligt system. 

Underlaget för försörjaravdelningen utgörs av generella krav och för 

återanvändaravdelningen av specifika krav på ett system.  
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Detta betyder att samverkan mellan dessa båda avdelningar sker genom att 

återanvändaravdelningen beställer ny och generell komponentfunktionalitet, 

beställer en befintlig komponent samt beställer ändringar med avseende på 

befintliga komponenter. Försörjaravdelningen tillhandahåller generella 

komponenter med tillhörande dokumentation. Försörjningsavdelningen arbetar 

därmed på en generell nivå och återanvändaravdelningen på en systemspecifik 

nivå.  

Ett problem med att dela upp komponenthanteringen i en försörjaravdelning 

och en återanvändaravdelning kan vara en resursfråga. Om man skall gå från en 

traditionell uppdelning av en IT-praktik i form av en system-

utvecklingsavdelning och systemförvaltningsavdelning måste resurserna 

fördelas på ett nytt sätt, vilket kan innebära ett motstånd. 

8.6 Komponenthantering som praktik 
I detta avsnitt sammanfattas komponenthanteringen som praktik (se figur 38 

nedan).  

 

Figur 38: Komponenthantering som praktik               
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8.6.1 Transaktionshantering 

Praktiken är indelad i 4 subpraktiker: komponentanskaffning, komponent-

förvaltning, komponentbaserad systemutveckling och komponentbaserad 

systemförvaltning. Konfigurationsstyrning (KS) utgör en viktig stödaktivitet. 

De externa produktbeställningarna innebär att företrädare för den praktik där 

komponentbaserade system (KBS) används som instrument beställer ett nytt 

KBS, ändring av ett befintligt KBS eller användarstöd.  

Komponenthantering innebär också att olika underlag förädlas. Externa 

underlag utgörs av förändringar i verksamheten (den praktik där KBS används 

som ett instrument) och tekniken samt externa komponenter. Med externa 

komponenter menas de komponenter som går att köpa på marknaden. Ett 

grundläggande och internt underlag är KBSA och de komponenter som denna 

KBSA är uppbyggd av. Dessa underlag transformeras/förädlas under 

transaktionshanteringen och praktiken har två resultat. Det första resultatet är 

ett användbart KBS. Detta kan både vara ett nytt system där verksamhetskrav 

har transformerats till ett nytt KBS eller ett förändrat befintligt KBS. Det andra 

resultatet är en förädlad KBSA. KBSA har nämligen förädlats genom att nya 

komponenter har lagts till, bytts ut eller satts samman på ett nytt sätt. KBSA 

utgör både ett biresultat från komponenthanteringen och ett underlag till 

densamma vilket innebär att producenterna i praktiken komponenthantering 

både är producenter och användare av detta resultat. Komponenthantering 

innebär att det krävs en stödaktivitet, konfigurationsstyrning samt ett antal 

gemensamma infrastrukturella förutsättningar vilka presenteras nedan.  

8.6.2 Konfigurationsstyrning  

Konfigurationsstyrning är en viktig stödaktivitet för praktiken komponent-

hantering och kan sägas utgör en del av de infrastrukturella förutsättningarna. 

KS är en uppsättning av administrativa rutiner för att kunna hålla ordning och 

reda på det som produceras i praktiken (komponenter, KBS och KBSA). 

Planera konfigurationsstyrning, identifiera konfigurationsobjekt 

ändringskontrollera konfigurationsobjekten, redovisa konfigurationsstatusen 

och certifiera konfigurationsobjekt är aktiviteter som bör organiseras i samråd 

med komponentanskaffning, komponentförvaltning, komponentbaserad 

systemutveckling och komponentbaserad systemförvaltning.  

8.6.3 Infrastrukturella förutsättningar 

Basuppdrag 

Produktrepertoaren utgörs av beskrivningar på typnivå av KBSA, KBS, 

komponenter samt förvaltningsuppdrag. Rolluppdraget innebär att roller för 

komponenthanteringen definieras, till exempel IT-arkitekt, komponent-

utvecklare, komponentförvaltare och domänanalytiker.  
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Kunskap och instrument 

Deskriptiv kunskap utgörs av olika typer av grundläggande dokumentation: 

komponentdokumentation, kravdokumentation (verksamhets- och system-

dokumentation) samt arkitekturdokumentation. Proceduriell kunskap utgörs av 

rutiner för ett komponentbaserat arbetssätt, det vill säga rutiner för KA, KF, 

KBS och KBSF. Detta inkluderar systemutvecklingsmetodik och rutiner för 

konfigurationsstyrning som är anpassade till ett komponentbaserat arbetssätt. 

Viktiga instrument är CM-verktyg, verktyg för återanvändarlager och Help-

Desk.  

Normer och omdöme  

Viktiga normer är arkitekturprinciper som anger hur KBSA skall vara 

uppbyggd samt de mål som man vill uppnå med denna KBSA. Riktlinjer för ett 

komponentbaserat arbetssätt beskriver vad som bör göras och vad som är 

tillåtet att göra i samband med de fyra subpraktikerna (KA, KF, KBSU och 

KBSF). Riktlinjer för konfigurationsstyrning som anger vad som krävs för att 

en ny/förändrad konfigurationsobjekt (komponent, KBS och dokumentation) 

skall godkännas/certifieras.  
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9 AVSLUTANDE REFLEKTIONER OCH FRAMTIDA 
FORSKNING  

Syftet med detta kapitel är att reflektera kring avhandlingens 

kunskapsbidrag och forskningsansats. Kapitlet inleds med en 

sammanfattning av avhandlingens kunskapsbidrag och en presentation av 

ett antal grundläggande vetenskapliga kriterier. I avsnitten 9.2 - 9.8 

diskuteras avhandlingens bidrag utifrån relevans, giltighet, generalitet, 

kongruens, kommunicerbarhet, kumulativitet och originalitet. Dessa 

avsnitt följs i avsnitt 9.9 av en reflektion kring forskningsansats och 

forskningsmetod. Kapitlet avslutas med ett antal uppslag för framtida 

forskning i avsnitt 9.10.  

9.1 Inledning  
Det primära syftet med avhandlingen har varit att studera och analysera 

komponenthantering som praktik för att förstå vad komponenthantering 

innebär. Avhandlingens bidrag är en teori som beskriver denna praktik. Teorin 

om komponenthantering består av följande delar:   

1. En beskrivning av komponenthantering som består av fyra 

subpraktiker - komponentanskaffning (KA), komponent-

förvaltning (KF), komponentbaserad systemutveckling 

(KBSU) och komponentbaserad systemförvaltning (KBSF).  

2. En beskrivning av komponenthanteringens transaktions-

process - detta innebär en beskrivning av hur olika typer av 

underlag transformeras till resultat genom att producenter 

utför handlingar. Transaktionsprocessen beskriver också 

vilka uppdrag som koordinerar transaktionsprocessen.   

3. En beskrivning av komponenthanteringens infrastrukturella 

förutsättningar – det är infrastrukturella förutsättningar som 

utgör en bas för hela praktiken samt ger styrande och 

stödjande funktioner till de handlingar som utförs i 

transaktionsprocessen.  
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Frågan är vilket värde dessa bidrag har i ett vetenskapligt sammanhang? Enligt 

Goldkuhl (2001) finns det ett antal grundläggande vetenskapliga kriterier som 

kan användas för att värdera vetenskapliga avhandlingar. Dessa är: 

• Relevans - handlar om inomvetenskaplig och praktisk relevans. 

Avhandlingen bör presentera goda skäl för det aktuella 

forskningsarbetet.  

• Giltighet - innebär att resultatet är teoretiskt och empiriskt 

grundat. De kunskapsbidrag som presenteras skall ha en hög 

trovärdighet.  

• Generalitet - handlar om att den kunskap som genereras i 

avhandlingen ges en abstrakt form som inte enbart gäller de 

fallstudier som genomförts. Ambitionen i avhandlingen bör vara 

att den kunskap som framkommit skall ha värde, relevans och 

giltighet utanför studerade fall.  

• Kongruens - handlar om att olika delar i avhandlingen skall 

utgöra en sammanhängande helhet och bilda en gemensam 

argumentation. Den gemensamma argumentativa helheten består 

av: forskningsfrågor, forskningsdesign, teoribas, empiribas och 

kunskapsbidrag.   

• Kommunicerbarhet - innebär att forskningsresultatet presenteras 

på ett lättfattligt sätt, att avhandlingen är väldisponerad samt att 

den argumentation som presenteras är tydlig, relevant och 

sammanhängande.  

• Kumulativitet - innebär att arbetet som har genomförts i 

avhandlingen skall relateras till andras arbeten. Det skall synas 

vad som används från andra arbeten och vad man avvisar från 

andra arbeten.  

• Originalitet - innebär att kunna visa att avhandlingsarbetets 

kunskapsbidrag har bidragit till ökad kunskap inom ett 

outforskat område i form av ett självständigt forskningsbidrag.  

9.2 Relevans 
Den inomvetenskapliga relevansen kan hävdas genom att tidigare forskning 

inom området främst har varit inriktad mot komponentbaserad 

systemutveckling.  Det finns få studier som beskriver hur ett komponentbaserat 

arbetssätt förändrar hela IT-praktiken där även förvaltning ingår som en viktig 

aktivitet.  

När det gäller förvaltningsarbetet finns det litet skrivet om förvaltning av 

komponenter.  Den litteratur som finns om förvaltning inom IT-området 

handlar främst om förvaltning av informationssystem. Ur ett inomvetenskapligt 

perspektiv är det därför relevant att studera komponenthanteringen som en 

helhet. Skälet till detta är att man arbetar med en sammansatt produkt.   

Detta betyder att man måste arbeta på två nivåer: en komponentnivå och en 

systemnivå och att dessa båda nivåer måste integreras. Detta betyder också att 
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utveckling och förvaltning av komponenter och system sker på ett integrerat 

sätt i samband med komponenthantering. 

Ur praktikfältets perspektiv har studien en hög relevans, dels genom att 

komponenthantering och tjänstebaserade arkitekturer (Computer Sweden, 

2006) är en av de viktigaste trenderna inom IT-området idag. Det råder stora 

förväntningar på vad man ska kunna uppnå med ett komponentbaserat 

arbetssätt.  

9.3 Giltighet 
Den empiriska grundningen som forskningsarbetet bygger på utgörs av de 

genomförda fallstudierna på Vägverket och Försäkringskassan. Trovärdigheten 

i fallstudierna bygger på en tydlig redogörelse för motiven vid val av fallstudier 

och källor samt hur datainsamlingen och analys har genomförts.  

Arbetet med datatriangulering, det vill säga att arbeta med olika datakällor, 

ökar också trovärdigheten i samband med det empiriska arbetet. Resultatet från 

analyserna har återförts till berörda personer. Dessa personer har fått möjlighet 

att bedöma en beskrivning av komponenthanteringen för att se om denna 

stämmer överens med hur komponenthantering bedrivs på Vägverket respektive 

Försäkringskassan.  

När det gäller den empiriska grundningen så finns en svaghet genom att 

Vägverket inte hade så stor erfarenhet av komponenthantering när fallstudien 

genomfördes. Å andra sidan kan detta även sägas vara en styrka. Fallstudien på 

Vägverket har visat att det är ett stort steg för en organisation som övergår från 

ett traditionellt arbetssätt till ett komponentbaserat arbetssätt. Detta har belysts 

genom att beskriva de problem som man upplevde på Vägverket samt att 

kontrastera fallstudien på Vägverket med fallstudien på Försäkringskassan.  

Fallstudien på Försäkringskassan har också en svaghet, nämligen att kontakten 

på Försäkringskassan har varit begränsat till ett fåtal personer. Trovärdigheten i 

fallstudien hade ökat om komponenthanteringen hade studerats mer på plats, 

men detta har dock kompletterats med studier av Försäkringskassans 

dokumentation. Materialet som redovisas bedöms därför ge en bra bild av hur 

komponenthanteringen bedrivs på Försäkringskassan.   

Genomförandet av en kontrasterande fallstudie gör också att trovärdigheten i 

forskningsbidragen ökar. Genom att jämföra komponenthanteringen på 

Vägverket och Försäkringskassan var det möjligt att skärpa analysen med 

avseende på likheter och olikheter när det gäller hur komponenthantering kan 

bedrivas. 

En annan brist i det empiriska materialet är att det inte ger något svar på om ett 

komponentbaserat arbetssätt är ett framgångsrikt sätt att bedriva IT-praktik på 

för de båda myndigheterna. Syftet med komponenthanteringen på de båda 

myndigheterna är ju att öka flexibiliteten och kvaliteten på KBS, samtidigt som 

utvecklings- och förvaltningsarbetet skall effektiviseras. I avhandlingen var inte 

ambitionen att utvärdera detta, men det ses som ett intressant område för 

framtida forskning.  

De teoretiska grunder som avhandlingens resultat baserar sig på utgörs av 

praktikteori samt teorier om systemutveckling, systemförvaltning och 
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komponenthantering. Den praktikgeneriska modellen (praktikteori) har använts 

som ett teoretiskt raster för att kunna jämföra komponenthanteringen på 

Vägverket och Försäkringskassan. Den praktikgeneriska modellen har också, 

tillsammans med teorier om komponenthantering och det empiriska materialet 

från fallstudierna, utgjort en grund för teoriutveckling.  

Denna ansats ökar det teoretiska värdet av avhandlingens forskningsbidrag. 

Ibland har empiribaserade och kvalitativt inriktade fallstudier med en 

aktionsinriktad karaktär kritiserats för att vara för konsultinriktad och teorilös. 

Checkland (1991) har betonat att den här typen av forskning måste basera sig 

på en explicit referensram som sedan vidareutvecklas under det empiriska 

arbetet, och där den fördjupade förståelsen representerar teoriutvecklingen. 

Detta stämmer överens med hur arbetet i denna avhandling har bedrivits.   

Den praktikgeneriska modellen har visat sig vara mycket användbar. För det 

första har modellen varit till stor hjälp vid sortering och analys av den mängd 

av data som har samlats in under arbetets gång. För det andra har modellens 

transaktionsperspektiv varit ett stöd när det gäller att avgränsa olika 

subpraktiker och deras samverkan. Den praktikgeneriska modellen gör också att 

förståelsen ökar för vilka infrastrukturella förutsättningar som är nödvändiga i 

samband med komponenthantering.  

9.4 Generalitet 
I metodavsnittet diskuterades hur resultatet från kvalitativa studier kan 

generaliseras (se avsnitt 2.4.4). I samband med detta så hävdades att detta 

forskningsarbete tillhörde kategori 2 i Walshams beskrivning, det vill säga 

teorigenerering.  Kunskapsbidraget i avhandlingen utgörs av en praktikteori för 

mjukvarukomponenter som har genererats som ett resultat av forskningsarbetet.  

Den genererade teorin bygger också på begreppsutveckling, vilket betyder att 

avhandlingens kunskapsbidrag även kan kopplas till kategori 1 i Walshams 

modell. De resultat som presenteras i avhandlingen kan också relateras till 

kategori 3 genom att den praktikgeneriska modellen har använts för att förklara 

samband mellan olika fenomen i de fallstudier som analyserats.   

Den praktikteori som har utvecklats är inriktad mot interna IT-praktiker som 

utvecklar och förvaltar komponentbaserade system. Den presenterade teorin 

kan dock vara giltig även för andra typer av praktiker. Teorin kan till viss del 

vara tillämplig även på: 

• IT-praktiker som utvecklar KBS för andra klienter än den egna 

organisationen  

• Andra praktiker som arbetar med andra typer av komponenter än 

mjukvarukomponenter  
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9.5 Kongruens 
Syftet med avhandlingen har varit att studera och analysera 

komponenthantering som praktik för att förstå vad komponenthantering 

innebär. Med utgångspunkt från detta har en abduktiv forskningsmetod valts. 

Den abduktiva metoden har lämpat sig mycket väl för den kunskapsutveckling 

som har eftersträvats. 

Syftet med avhandlingen har också inneburit att fallstudier har varit ett lämpligt 

sätt att bedriva forskningsarbetet. Abduktion är en vanlig metod i samband med 

fallstudiebaserade undersökningar eftersom man på ett djupare sätt vill utröna 

teoretiska mönster.   

När det gäller val av empiribas så har valet av två kontrasterande fallstudier 

utgjort ett lämpligt val. Den valda teoribasen bygger på praktikteori och teorier 

om komponenthantering. Dessa teoribildningar är relevanta eftersom de 

kopplingar som finns mellan dessa teoribildningar visas i avhandlingen.  

9.6 Kommunicerbarhet 
Kommunicerbarhet har att göra med avhandlingens begriplighet med avseende 

på språk och sammanhängande argumentation. När det gäller den språkliga 

framställningen i avhandlingen är den inte speciellt svår. Avhandlingen kan 

läsas både av akademiker och av personer från praktikfältet. Avhandlingens 

omfattning kan i och för sig vara ett hinder när det gäller kommunicerbarheten, 

men fallstudier och forskningsprocessen kräver en omfattande beskrivning. 

9.7 Kumulativitet 
Avhandlingens kumulativitet har uppnåtts genom att arbetet grundas på den 

tidigare forskning som bedrivits inom komponentbaserad systemutveckling. 

Avhandlingen bygger dessutom vidare på den teoribildning om praktikteori 

som utgör den teoribas som har utvecklats inom forskningsgruppen VITS där 

forskaren är verksam. Denna avhandling är även relaterad till forskning om 

traditionell systemutveckling, systemförvaltning och komponenthantering. 

9.8 Originalitet 
Om vi studerar det primära syftet med avhandlingen, vilket innebär att studera 

hantering av mjukvarukomponenter, så klarar detta kunskapsbidrag kravet på 

originalitet. Det finns en hel del forskning om komponentbaserad 

systemutveckling, men det finns inte speciellt mycket skrivet om 

komponenthantering som helhet. Med ’helhet’ menas att studera både 

anskaffning och förvaltning av komponenter samt utveckling och förvaltning av 

komponentbaserade system på ett integrerat sätt. De enskilda 

forskningsbidragens originalitet kan var för sig beskrivas på följande sätt: 

1. Beskrivning av fyra subpraktikerna – den visar att den sammansatta 

produkten KBS gör att IT-praktiken måste beskrivas på ett nytt sätt. Detta 

innebär att man får en förståelse för att man måste arbeta på två nivåer (en 
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komponentnivå och en systemnivå) samt att man måste bedriva utveckling 

och förvaltning på dessa två nivåer.  

Det betyder att IT-praktiken bör bedrivas utifrån ett arkitekturperspektiv. 

Det räcker inte att enbart se på IT-arbetet som utveckling och förvaltning av 

enskilda system. Det krävs också att systemen kan samverka genom att 

man arbetar med och återanvänder gemensamma komponenter. Tanken 

med återanvändningen är också att utvecklings- och förvaltningsarbetet 

skall effektiviseras. Detta betyder att IT-praktiken också handlar om att 

producera ett biresultat, nämligen KBSA (som består av komponenter). Det 

är också viktigt att förstå att detta resultat (KBSA) utgör ett viktigt internt 

underlag till hela praktiken komponenthantering.  

2. Beskrivning av transaktionshanteringen - är ett viktigt bidrag eftersom den 

ger förståelse för hur komponenter och system utvecklas och förvaltas på 

ett integrerat sätt. Genom detta får man också en förståelse för vilka olika 

typer av handlingar som bör utföras i respektive subpraktik, vilka 

transaktionella förutsättningar som behövs för att bedriva denna praktik, 

samt vilka produkter som produceras. Man får också en förståelse för hur 

de olika subpraktikerna samverkar med varandra. 

3. Beskrivning av de infrastrukturella förutsättningarna - är också ett viktigt 

bidrag eftersom den ger förståelse för att det behövs ett antal 

infrastrukturella förutsättningar för att bedriva praktiken. Det behövs 

produktuppdrag som är inriktade både mot komponenter, komponent-

baserade system och komponentbaserad systemarkitektur. Det behövs olika 

typer av dokumentation: arkitekturdokumentation, kravdokumentation och 

komponentdokumentation samt en spårbarhet mellan dessa.  Det behövs 

också: nya rolluppdrag, nya rutiner (för ett komponentbaserat arbetssätt), 

instrument (för att till exempel hantera komponentlagret) samt olika normer 

som utgör riktlinjer för ett komponentbaserat arbetssätt.   

4. Praktikteorin för hantering av mjukvarukomponenter - skapar också en 

förståelse för vilka olika alternativa sätt det finns för att organisera en IT-

praktik på. Med utgångspunkt från de fyra subpraktikerna kan olika 

organisationsalternativ diskuteras som bygger på hur resurser och ansvar 

skall fördelas i samband med IT-praktiken. 

De forskningsbidrag som presenteras ovan kan användas för att beskriva, förstå 

och förklara komponenthanteringen. Detta är viktigt när man till exempel vill 

utvärdera eller förändra IT-praktiken.  

Kunskapsbidrag 1 kan till exempel användas för att bättre förstå IT-praktiken 

som helhet och att förstå att komponenthantering i mycket hög grad handlar om 

att arbeta med arkitekturfrågor. Arbetet blir betydligt mer fokuserat på 

systemintegration och sammansättning av komponenter jämför med traditionell 

systemutveckling och systemförvaltning.   

Kunskapsbidrag 2 kan användas för att mer i detalj förstå vilka handlingar som 

utförs, samt hur olika subpraktiker måste samverka med varandra. Detta sätt att 

arbeta skiljer sig markant från hur traditionell systemutveckling och 

systemförvaltning bedrivs. 

Kunskapsbidrag 3 är viktigt för att det visar vilka infrastrukturella 

förutsättningar som behövs för att arbeta på ett komponentbaserat sätt.  
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Kunskapsbidrag 4 kan användas för att diskutera hur IT-praktiken kan 

organiseras på bästa sätt. 

9.9 Reflektion över forskningsansats och 
forskningsmetod 

I kapitel 2 redogör jag för att denna avhandling har en hermeneutisk och 

kvalitativ forskningsansats som av Walsham (1995) kallas för en interpretativ 

ansats. I samma kapitel beskriver jag även avhandlingens tillvägagångssätt. 

Under arbetets gång har reflektioner kring forskningsansatsen och metoden 

gjorts. Två iakttagelser lyfts fram och presenteras nedan.  

I avsnittet 2.3.3 beskrev jag min forskningsprocess som ’explorativ’ vilket har 

inneburit en: 

• Förskjutning från enfallstudie till flerfallstudie 

• Förskjutning av syftet med avhandlingen 

Dessa två effekter krävde en detaljerad beskrivning av forskningsprocessen 

vilket medförde ett antal nya sidor i avhandlingen. Effekterna har också 

medfört en ’empiririkedom’ som behövde hanteras och detta var både 

tidskrävande och givande.  

Öppenhet till ny empiri, som en kvalitativ och explorativ forskningsprocess 

medför, var givande. Öppenheten till ny empiri har möjliggjort insamling av 

relevant data samt upptäckt av andra spännande dimensioner kring 

komponenthantering. Öppenhet till ny empiri har möjliggjort studier av den 

’kontext’ (praktik) där komponenthantering bedrivs och skapat en förståelse för 

hur denna praktik borde organiseras.  

Användning av flerfallsansats har givit mig möjligheten att komma nära de 

myndigheter som har studerats. Denna ansats har också givit utrymme för en 

kontrasterade analys, som har medfört flera dimensioner där ett flertal viktiga 

faktorer, som kännetecknar komponenthantering, har kunnat belysas.  

Med hjälp av fallstudien på Vägverket har ett antal viktiga problem kring 

komponenthantering identifierats, till exempel problemet kring begreppet 

komponent och kring komponentbeskrivningen. Analysen på 

Försäkringskassan har visat att det finns en tydlig definition av begreppet 

komponent och även en mall för komponentbeskrivning. Detta har visat att man 

behöver hantera ett antal likartade problem i samband med 

komponenthantering.  

Med hjälp av kontrasterade studier har ett antal likheter identifierats, till 

exempel ville båda myndigheterna uppnå samma sak med hjälp av en KBSA, 

nämligen att effektivisera både utveckling och förvaltning av IT-stödet. Detta 

skulle i sin tur leda till en effektivare verksamhet och en bättre service för 

myndigheternas klienter.  Med hjälp av kontrasterade studier har också ett antal 

skillnader identifierats, till exempel att man organiserat komponenthanteringen 

på olika sätt.  På Vägverket hade man definierat komponentanskaffning och 

komponentförvaltning som egna subpraktiker medan man på Försäkringskassan 

hade fördelat ansvaret för de handlingar som ingår i nämnda subpraktiker till 

den komponentbaserade systemförvaltningen.   
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9.10 Fortsatt forskning 
Under forskningsprocessens gång har olika idéer om fortsatt forskning väckts. 

Dessa idéer, som kan vara utgångspunkt för fortsatt forskning, presenteras 

nedan.  

Effekter av ett komponentbaserat arbetssätt 

Effekter av ett komponentbaserat arbetssätt har inte studerats i arbetet. En 

naturlig fortsättning vore att studera hur effektivt detta arbetssätt är och om man 

verkligen uppnår de mål som man eftersträvar med ett komponentbaserat 

arbetssätt. Är ett komponentbaserat arbetssätt framgångsrikt inom en IT-

praktik? Ökar flexibiliteten och kvaliteten på IT-stödet till användarna om ett 

komponentbaserat arbetssätt används? Effektiviseras utvecklings- och 

förvaltningsarbetet med hjälp av detta arbetssätt?  

Forskning kring realisering av modellen för komponenthantering 

Forskning kring realisering av modellen kan vara en tänkbar idé för fortsatt 

forskning. En strategi kan vara att försöka implementera modellen på en IT-

praktik som vill arbeta komponentorienterat. En annan strategi vore att studera 

praktiker som arbetar komponentorienterat för att se om de organiserat 

praktiken enligt den beskrivna modellen. Möjliga forskningsfrågor kan vara att 

studera hur realisering av modellen kan bedrivas. Hur har de verksamheter som 

har valt att realisera modellen lyckats med detta? Vilka effekter har realisering 

av modellen inneburit för verksamheten? Vilka faktorer påverkar realiseringen 

av modellen? Vilka styrkor och svagheter har modellen?  

Inter-organisatorisk samverkan och komponenthantering 

Detta avhandlingsarbete har ’ett intra-organisatoriskt perspektiv’ på 

komponenthantering, vilket innebär att komponenthanteringen först studerades 

på Vägverket och sedan på Försäkringskassan. Idag diskuteras till exempel i allt 

högre grad så kallade web-services. Web Services är en utveckling av 

komponentbaserad systemutveckling och bygger på standardiserade 

meddelanden baserade på XML (’Extensible Markup Language’). Tanken är att 

ha ett system uppbyggt av olika delar som kan ha utvecklats av olika aktörer 

och finnas på olika (fysiska) platser. Till skillnad mot att köpa en komponent 

och ha den i ett eget komponentlager anropas ’komponenten’ direkt från 

tillverkaren. Komponenten blir då inget som lagerhålls utan en tjänst som man 

betalar för. Med utgångspunkt från detta skulle man kunna undersöka hur 

praktikteorin för komponenthantering skulle behöva anpassas till ett sådant 

sammanhang. Man skulle kunna undersöka om och hur 

myndigheter/företag/organisationer kan samverka med hjälp av komponenter? 
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Ekonomiska aspekter och finansiellt kapital 

I avhandlingen har inte ekonomiska aspekter och finansiellt kapital studerats. 

Detta utgör naturligtvis en mycket viktig aspekt i samband med 

komponenthantering. En naturlig fortsättning vore att vidareutveckla 

praktikteorin om komponenthantering så att även denna viktiga aspekt kommer 

med. Detta är speciellt intressant kopplat till den utveckling som beskrevs ovan, 

det vill säga att organisationer köper en tjänst och inte en komponent. I 

samband med detta skulle det till exempel vara intressant att studera möjliga 

affärsmodeller för ett sådant arbetssätt.   

Testning och validering 

I samband med avhandlingsarbetet har det framkommit att sammansättning av 

färdiga komponenter innebär stora förändringar i synen på IT-praktiken. Fokus 

vid utveckling av system förflyttas till att sätta samman färdiga komponenter. 

För detta krävs nya metoder för certifiering och test av komponenter. 

Fortfarande betraktas test som något som kommer in ganska sent i 

utvecklingsarbetet. Men med ett komponentbaserat arbetssätt skapas nya 

möjligheter att testa användbarheten mycket tidigare i ett systemutvecklings- 

eller systemförändringsprojekt, genom att mjukvaran redan finns. En möjlig 

väg till fortsatt forskning är att studera hur systemutvecklings- och 

systemförvaltningsarbetet kan förbättras genom bättre test- och 

valideringsmetodik. I samband med detta skulle man kunna undersöka hur man 

hanterar test- och valideringsmetodik inom andra tillämpningsområden där man 

arbetar med ett komponent- och modultänkande (Kenger, 2006).     
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