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Sammanfattning 

Tanken bakom examensarbetet var att undersöka huruvida de äldre system som finns i bruk 

ute i organisationer idag uppfattas som ett problem samt vad som i sådana fall görs åt 

problemet. Ett flertal författare har under åren förklarat hur förändringar i system leder till 

en försämrad struktur vilket förr eller senare orsakar ett försvårat underhållsarbete av 

system. 

För att ta reda på hur väl litteraturen stämmer överrens med svenska organisationer så har 

vi intervjuat fyra respondenter för att få deras syn på problematiken. Denna har sedan 

jämförts och diskuterats mot de premisser vi funnit i litteraturen. Det har framkommit att 

det litteraturen inom området menar, stämmer till stor del med det våra respondenter 

berättat. Dock verkar det som att den rädsla för nyutveckling som författarna uttrycker inte 

stämmer helt överrens med vad organisationer gör i dagsläget. Två av våra respondenter 

menar att det är enklare samt billigare att börja om på nytt istället för att migrera eller 

modernisera. 



 

 

 

 

 

Abstract 

The reason why we decided to write this thesis about this particular subject was because we 

wanted to find out whether the older systems that are in use in organizations are thought of 

as a problem, and in that case, what is done about it. Several authors have during the years 

explained that changes in a system lead to decay in the structure of the system which in turn 

leads to an increasingly difficult job to maintain the system. 

To find out how well the literature corresponds to Swedish organizations we have 

interviewed four interviewees to find out their thoughts about the subject. Thereafter we 

have compared and discussed it with the premises we have found in the literature about the 

subject. We have found that that the literature to a large degree holds true to what our 

interviewees have told us. Although it seems that the fear of new development that the 

authors write about is exaggerated. Two of ours interviewees mean that it is easier to start 

with a blank slate than to migrate or modernize.  
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1 Inledning 

I detta kapitel tänker vi ge en inledande bild till problemområdet samt ge läsaren en inblick 

i problemets bakgrund. Till sist beskriver och diskuterar vi problemet i större detalj. 

 

"As a large program is continuously changed, its complexity, which reflects deteriorating 

structure, increases unless work is done to maintain or reduce it."  

– Lehmans andra lag, eller Lehman's law of increasing complexity. (Lehman & Belady, 

1985, s. 253) 

Från den stund en applikation är klar påbörjas kapplöpningen mot tiden och åldrandet. Allt 

eftersom teknologiska framsteg görs i allt snabbare takt ökar även takten då teknologi blir 

föråldrad och överflödig. System förändras alltid, det är en naturlig process då omgivningen 

förändras.  

Warren (1999) skriver att det inte är ovanligt att hitta system som varit i aktivt bruk i 30 år, 

Heuvel (2007) nämner 20 år som en siffra. Det är värt att uppmärksamma att det skiljer åtta 

år mellan dessa publikationer. Skillnaden på systemåldern de två författarna nämner, kan 

tyda på att problemet är mer uppmärksammat idag än det var för tio år sedan, då 

systemåldern enligt dessa författare har blivit yngre. 

Dessa applikationer som blivit omoderna och föråldrade, men trots detta alltjämnt är i aktivt 

bruk, kallas för legacy systems (LS). Ett LS är ett system som inte är optimalt för dagens 

användning.
 1

 Kanske saknar det möjligheter för realtidsbearbetning av data eller mjukvara 

som tillåter uppkoppling av systemet mot Internet och det är inte längre möjligt att 

modifiera det för att tillgodose nya krav. Lagar och förordningar kommer till, affärslogik 

förändras och så vidare. Ett LS är ett system som utvecklats av en föregående generation 

utvecklare och som blivit så ingrott i affärsverksamheten att det är en mycket komplicerad 

process att byta ut det. 

Ett LS växer därmed i rader kod under hela dess livstid på samma sätt som alla andra 

system som är i bruk. Enligt Seacord, Plakosh, & Lewis (2003) - läggs det samtidigt inte 

ner någon större ansträngning på att ta bort de rader kod som inte behövs. Seacord, et al. 

(2003) menar vidare att det genomsnittliga Fortune 100 företaget har applikationer som 

växer med 10% varje år bara på underhåll och uppdateringar. Till Fortune 100 företagen 

räknas de 100 översta på Fortune 500 listan
2
. 

                                                 
1
 http://en.wikipedia.org/wiki/Legacy_system 

2
 http://en.wikipedia.org/wiki/Fortune_100 

http://en.wikipedia.org/wiki/Legacy_system
http://en.wikipedia.org/wiki/Fortune_100
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1.1 Bakgrund 

I datorernas barndom, någon gång under det sena 1940-talet till mitten av 1960-talet var 

inte dessa maskiner på något sätt kraftfulla med dagens mått mätt. Någon kommunikation 

mellan datorer fanns inte och alla applikationer var specialskrivna för ett visst ändamål. 

Programmering ansågs vara ett hantverk då det var komplicerat och det var få som kunde 

det. (Yang & Ward, 2003) 

Yang & Ward (2003) skriver att under 1960-talet hände någonting, utvecklingen av allt 

snabbare hårdvara började göra stora framsteg i och med framtagandet av transistorn. Även 

mjukvaran i datorerna gjorde stora framsteg. System för flera användare samt system för 

realtidsanvändning förändrade sättet dessa stordatorer användes. Mjukvaran började 

distribueras och användas av en större skara människor. (Yang & Ward, 2003) 

Stordatorns intåg i mitten av 1960-talet gjorde större företag uppmärksamma på de 

förbättringar datorerna kunde bidra med till verksamhetens framgång.  1965 kom IBM med 

den första modellen av sina stordatorer som sköt företaget till en ännu mer betydande roll i 

den dåvarande datorindustrin. Modellen hette System/360 och offentliggjordes april 1964. 

Den hette på detta vis för att den var riktad till en ”hel cirkel” av kunder, från affärsvärlden 

till forskning, till kunder som gjorde tyngre matematiska beräkningar samt de som gjorde 

enklare beräkningar men på stora datamängder. 

De flesta riktigt stora företag införskaffade sig under 1970-talet sina egna stordatorer med 

maskinspecifika operativsystem och program anpassade för just sin egen verksamhet. 

Datornätverken började växa fram och under 1980-talet började utvecklarna mötas av nya 

utmaningar då datorer började bli något gemene man använde sig av och därmed behövdes 

även applikationer att använda sig av och arbeta mot. 

Det är någonstans här som LS:ens historia börjar enligt Heuvel (2007). Ett LS består av en 

organisations arv i form av mjuk- och hårdvarusystem. Heuvel (2007) menar att dessa 

system ofta är relativt gamla, stordatorbaserade system som blivit optimerade för de 

begränsningar som fanns på den tidens hårdvara. De flesta är enligt honom mer än 20 år 

gamla och är till exempel skrivna i programmeringsspråken COBOL, PL/I eller 

Assembly/370. 

Ett av de flera programmeringsspråk som är stora ute i världen heter COBOL. COBOL:s 

historia börjar enligt Seacord, et al. (2003) redan under 1960-talet när Conference on Data 

Systems Languages (CODASYL) tar fram en rapport som beskriver Common Business-

oriented Language, dvs. COBOL. Seacord, et al. (2003) skriver att i den version som heter 

ANSI COBOL 85 så försökte CODASYL råda bot på den dåliga programstruktur tidigare 

COBOL-program led av. Då det är 25 år mellan det att COBOL 60 togs fram och dessa 

ansträngningar att förbättra gjordes, så betyder det dock att många av de program som 
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gjordes innan 1985 lider av det som brukar kallas för spagettikod
 3

 (Seacord, et al., 2003). 

Problemet med ostrukturerad programkod är därmed långt ifrån nytt, vilket är vad vi 

försöker framhäva med denna berättelse om COBOLs historik.  

Med spagettikod syftas det på programkods vars struktur blivit onödigt komplicerad och 

svårbegriplig. Det kan finnas många loopar och hopp i koden och flera programmerare 

kanske har gjort egna delar på sitt eget sätt vilket försvårar förståelsen av koden för tredje 

part. Det är dessa problem som strukturerad programmering försöker lösa. 

Olika programmeringsspråk har tagits fram med skilda målgrupper i åtanke. Till exempel 

togs COBOL fram med icke-programmerare i åtanke så att även de skulle kunna förstå 

programspråket till viss mån; medan FORTRAN riktade sig mot forskningsvärlden. Det 

innebär att COBOL har vissa liknelser med det engelska språket, men även att COBOL-

koden blir lätt ganska lång och har ”många ord”.   

Problemet med spagettikod samt det faktum att COBOL-program består ofta av väldigt 

många rader kod, kan vara en anledning till att det är en mödosam process att byta ut 

mjukvaran till något modernare. (Seacord, et al., 2003) 

Frågan är då hur länge dessa programmeringsspråk kommer att överleva. Svaret är 

egentligen enkelt, de kommer att finnas kvar vid liv tills alla miljarder rader gammal kod är 

borta, vilket kan ta väldigt lång tid.  Exakt hur många miljarder rader det finns ute i världen 

är svårt att ta reda på, men Gartner Group
4
 nämner 200 miljarder rader COBOL som en 

siffra. (Seacord, et al., 2003) 

1.2 Problemställning 

Heuvel (2007) samt Schwartz (2005) skriver att LS ofta besitter en värdefull och oersättlig 

kunskap om organisationen. Denna affärskritiska kunskap består inte endast av explicit 

kunskap om processerna och de policys som finns, utan även tyst kunskap som blivit 

implementerat för att förenkla det dagliga arbetet (Heuvel, 2007). Schwartz (2005) menar 

att det inte går att bara kasta ut allt gammalt, för arbetsflödet och processerna innehåller ett 

stort affärsvärde. 

Smith, Müller & Tilley (1997) anser att ett stort problem med LS är dokumentationen. 

Dokumenten stämmer oftast inte med verkligheten och problemet blir än större med gamla 

LS som blivit utvecklade mindre disciplinerat än dagens system. Smith, et al. (1997) 

skriver vidare att de ursprungliga utvecklarna antagligen bytt arbetsplats för länge sedan 

                                                 
3
 http://sv.wikipedia.org/wiki/Spagettikod 

4
 http://www.gartner.com 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Spagettikod
http://www.gartner.com/
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och enligt deras undersökning visar det sig att upp till 20 % av organisationers källkod inte 

finns längre att få tag på. Problemet är givetvis mycket allvarligt, utan källkod till 

applikationerna blir det mycket svårt att lägga till eller modifiera någonting. (Smith, et al., 

1997) 

Mitchell (2006) menar att tillgången på kvalificerade programmerare som kan äldre språk 

minskar i rask takt, allt eftersom den äldre generationen går i pension. Så det är inte  

förvånande att vissa företag menar redan idag att det är svårt att hitta programmerare med 

erfarenhet av till exempel COBOL. I de företag som använder sig av stordatorer är detta en 

stor orosfaktor enligt Dale Vecchio, en analytiker hos Gartner Group. (Mitchell, 2006)  

Kristine Harper, föreståndare för zNextGen,
5
 ett internetcommunity för unga människor 

som jobbar med IBM:s stordatorer som heter System Z menar i en intervju med Perelman 

(2007) - att 70 % av världens data ligger på stordatorer än idag. Vidare nämner hon att trots 

att det är få idag som tycker att det är ett bra och intressant karriärval, så använder sig 

många flygbolag, banker och försäkringsbolag sig fortfarande av dessa stordatorer. 

Analytiker från IBM och Gartner beräknar att hälften av dem som arbetar med stordatorer 

är över 50 år gamla och mer än hälften har jobbat med stordatorer i mer än 20 år (Perelman, 

2007).  

1.3 Forskningsfråga och syfte 

 Vad finns det för hinder till förnyelse av LS?  

 Vid en förnyelse, vad finns det för förfaringssätt och vilka för- och nackdelar finns 

det med dessa? 

 Vad finns det för förebyggande åtgärder som kan göras för att minimera att ett LS-

problem uppstår ännu en gång? 

Syftet med uppsatsen är att belysa problemet med LS och de problem som uppstår vid den 

en eventuell migrering genom att försöka besvara dessa forskningsfrågor. Uppsatsen riktar 

sig till IT-ansvariga inom de flesta organisationer. 

1.4 Avgränsningar 

Vi kommer att titta på svenska organisationer som har system av LS-karaktär och har 

funnits till i mer än 20 år. 

                                                 
5
 http://znextgen.org 

http://znextgen.org/
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1.5 Definitioner 

I detta avsnitt definierar vi återkommande termer på det sätt som vi använt oss av dem. 

 System – Mjukvara som på ett eller annat sätt stödjer verksamheten 

 Legacy System (LS) – Ett LS är ett system som blivit omodernt och föråldrat men 

trots detta är i aktivt bruk i en organisation. LS:en är något som organisationen 

investerat mycket tid och pengar i och är därmed motvilliga att byta ut dem. Dessa 

system kan även syftas på med benämningen systemarvet 

 Underhåll – De förändringar som görs  i ett system som inte leder till ny 

funktionalitet 

 Modernisering/Re-engineering – De förändringar som görs i ett system som leder 

till ny funktionalitet 

 Förnyelse/Migrering – Samlingsbegrepp för förändringar som görs i ett system för 

att hålla det vid liv 

 Evolution – En blandning av underhåll och modernisering i iterativa processer, där 

en lång livslängd för systemet finns i åtanke 

 Maintainability – Graden av enkelhet för att underhålla samt förstå hur ett system är 

uppbyggt 

 Evolvability – Graden av enkelhet för att åstadkomma systemevolution 

 Stordatorer – Datorer som används av större organisationer för affärskritiska 

applikationer. Stordatorer har tagits fram med driftsäkerhet i åtanke. De har 

dessutom ofta designats för att hantera stora mängder data, t ex massiva databaser. 
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2 Teori 

I detta kapitel kommer vi att förklara den teori som ligger till grund för vår uppsats. Vi 

kommer att sammanfatta vad andra författare skrivit om underhåll, svårigheter vid 

förändring, samt migrering av LS. 

 

2.1 Från underhåll till evolution 

Enligt Yang & Ward (2003) har underhåll av mjukvara förändrats drastiskt de senaste 20 

åren. För 20 år sedan behövdes mjukvara korrigeras sporadiskt och en ny version släpptes 

kanske en gång om året. De menar att ordet underhåll passade väl då arbetet faktiskt 

handlade om att se till att mjukvaran fortsätter göra det den en gång gjort. 

Men de (Yang & Ward, 2003) skriver vidare att för tio år sedan såg det annorlunda ut. Nya 

versioner som kom av mjukvara hade ny funktionalitet, vilket hände kanske två gånger om 

året. Termen underhåll passar inte längre riktigt för att förklara arbetet, utan Yang & Ward 

(2003) menar att re-engineering/modernisering passar bättre för att förklara att vad som 

görs, är att dessutom lägga till ny användarförfrågad funktionalitet.  

Yang & Ward (2003) skriver att situationen har än en gång förändrats. Idag måste mjukvara 

förändras och modifieras fortlöpande, med större förbättringar som måste komma ut snabbt 

när de efterfrågas. Det handlar idag om dagar eller veckor istället för månader eller år. Time 

to market måste vara så kort som möjligt för att inte gå miste om möjligheter samt intäkter. 

Åter igen behövs en annan term, enligt Yang & Ward (2003); de menar att evolution är det 

mest passande för att beskriva den rådande situationen där underhåll och re-

engineering/modernisering behövs fortlöpande i en iterativ process.  

Enligt Weiderman, et al. (1997) är skillnaden mellan systemunderhåll och systemevolution 

följande: underhåll är mindre aktiviteter som sker under en kortare tidsperiod som fokuserar 

sig på lokala ändringar. Systemevolution är större och mer långvariga aktiviteter som 

fokuserar sig på strukturella ändringar i mjukvaran. Evolution ska leda till att systemet blir 

lättare att underhålla och förändra. Fokus ska ligga på att öka systemets värde både på ett 

strategiskt samt ekonomiskt plan, genom att göra det lättare för interaktion mellan system.  

Det finns därmed en viss skillnad i hur Yang & Ward (2003) och Weiderman, et al. (1997) 

ser på evolution. Yang & Ward (2003) menar att det krävs korta och iterativa processer för 

att snabbt kunna anpassa sig till kunden, samtidigt som Weiderman, et al. (1997) anser att 

det ofta saknas ett långvarigt tänkande för att inte låta strukturen förfalla; enligt dem ska 
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evolution leda till en längre livslängd för systemen genom att även långsiktiga problem tas 

om hand om. Det faktum att definitionen för systemevolution inte är tydlig än är värt för 

läsaren att ha i åtanke, men vi har sett evolution som en blandning av underhåll och 

modernisering i iterativa processer där en lång livslängd för systemet finns i åtanke. 

Även Warren (1999) skriver att underhåll, som den sista fasen i vattenfallsmodellen
6
, inte 

längre är applicerbart på samma sätt som tidigare. Warren (1999) menar att detta ”utveckla 

och underhåll”-synsätt som vattenfallsmodellen står för ej är att föredra längre. Istället 

förespråkar han en systemutvecklingsmodell med kontinuerlig förändring som 

utgångspunkt för både nyutveckling och underhåll/vidareutveckling. Warren (1999) håller 

alltså med den synpunkt som Yang & Ward (2003) har om underhållsarbetet. 

Olika system är olika enkla att underhålla. Denna grad av enkelhet kan benämnas 

maintainability
7
.  Yang & Ward (2003) menar att den faktor som påverkar ett systems 

maintainability mest, är planerandet av detta under utvecklingens gång. De skriver att om 

mjukvara ses som ett element i ett system som oundvikligen kommer att förändras kommer 

den mjukvara som utvecklas vara enklare att underhålla i framtiden. 

Vidare skriver Yang & Ward (2003) att maintainability är något som måste tas hänsyn till 

under hela utvecklingsprocessen. Som ett exempel nämner de att vid kravinsamlandet bör 

framtida förbättringar och eventuella förändringar till kraven räknas med, det är viktigt 

enligt dem att allt som kan påverka ett framtida underhåll diskuteras. Vid design av ett 

system bör allting utvärderas för att se om systemet är enkelt att modifiera och om systemet 

är modulärt. Ett modulärt system är uppdelat i funktionellt skilda komponenter, där de olika 

delarna är så pass fristående att det är enkelt att ändra i dem. (Yang & Ward, 2003) 

Som vi tidigare nämnt; när underhåll och modernisering kopplas samman till en iterativ 

process så blir symbiosen systemevolution. Det vill säga att buggfixar görs parallellt med 

att ny funktionalitet införs. Yang & Ward (2003) kallar detta ett kontinuerligt flöde av re-

engineering, då re-engineering kan handla om en process som går en enda gång, men 

evolution tar aldrig slut. Även här skiljer sig system åt beroende på hur mottagliga de är för 

denna evolution; då används termen evolvability för att beskriva detta. Det handlar dock om 

samma slags problem som med maintainability, hänsyn bör tas till framtida ändringar och 

systemets struktur förhindras att förfalla. 

I Khan & Zheng 2005 går det att läsa hur mjukvarusystem utvecklas ofta med tanken om att 

omvärlden och miljön är statisk efter att systemet satts i bruk. Underhåll och modifiering 

sker efter designfasen vilket leder till att detta inte tas hänsyn till tidigt i utvecklingsarbetet. 

Men mjukvara kan inte finnas utan en omgivande miljö, och det är inte optimalt att se 

                                                 
6
 http://en.wikipedia.org/wiki/Waterfall_model 

7
 http://en.wikipedia.org/wiki/Maintainability 

http://en.wikipedia.org/wiki/Waterfall_model
http://en.wikipedia.org/wiki/Maintainability
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miljön som förändringsfri och försöka arbeta emot förändringar; trots att detta är hur 

mjukvara traditionellt tagits fram (Khan & Zheng, 2005). 

Lehman & Belady (1985) skriver att program som används måste förändras kontinuerligt 

för att anpassa sig till den förändrande miljön, för att inte sluta vara tillfredsställande för 

användarna: ”A large program that is used undergoes continuing change or becomes 

progressively less useful. The change process continues until it is judged more cost-

effective to replace the system with a recreated version” – Lehmans första lag, eller 

Lehman’s law of continuing change (Lehman & Belady, 1985, s.250). 

I dagens snabbt snurrande värld så trissas behovet av förändring upp alltjämt. Det är inte 

bara Yang & Ward (2003) och Warren (1999) som ifrågasätter dagens synsätt på 

systemunderhåll, Khan & Zheng 2005 undrar det om det gamla sättet att tänka på underhåll 

verkligen är fungerande, när kring 90 % av IT-budgeten läggs på att underhålla ett system. 

Detta underhåll leder dessutom till nya problem som åter igen måste korrigeras. Arbetet blir 

bara mer och mer kostsamt och komplext; frågan måste ställas, vad slutar denna trend med? 

Weiderman, et al. (1997) menar också att dagens underhållsarbete är för finkornigt, det vill 

säga att de problem som löses är för lokala och de större och mer strukturella problemen 

som finns blir åsidosatta. Arbetet leder inte till ett ökat systemvärde eller förbättrar 

någonting inför framtiden (Weiderman, et al., 1997). Det råder därmed en viss enighet om 

att ett nytt slags tänk måste tillämpas, det är dags för ett nytt paradigm. 

2.2 Migreringsproblematiken 

Bolling & Xiao (1998) menar att det är följande anledningar som gör ett system till ett LS 

samt förklarar varför de är svåra att migrera ifrån: 

 Systemen är ofta affärskritiska och djupt rotade i det dagliga arbetet 

 Systemen ofta är byggda för en specifik infrastruktur som är svår att re-engineer 

eller reverse engineer. Infrastrukturen kan bestå av en föråldrad processorarkitektur, 

ett ovanligt operativsystem samt en databas för just det operativsystemet 

 Systemen innehåller föråldrad data som är svår att migrera pga. anledningarna som 

nämns ovan. Datat kan dessutom vara korrumperat och okomplett 

Warren (1999) skriver att kostnaden för att modifiera ett system, efter att det har satts i bruk 

är betydligt högre än om förändringarna skulle ha skett under själva utvecklingsprocessen. 

Följande anledningar kan enligt Warren (1999) ses som en betydande orsak till dessa ökade 

underhållskostnader: 
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 Det är ofta yngre samt oerfarna utvecklare som får i uppdrag att underhålla legacy 

systemen på grund av den allmänna bild av detta arbete som något tråkigt 

 Många LS har utvecklats till att vara så effektiva som möjligt, samtidigt som 

egenskaper så som god struktur för att senare kunna underhålla systemet så lätt som 

möjligt blivit åsidosatta 

 När en ändring föreslås är det svårt att utvärdera den inverkan förändringen kommer 

ha i de platser där systemets struktur blivit försämrat. Med andra ord är det kostsamt 

att göra förändringar då resurser måste först läggas ned på att förstå systemets 

detaljer för att minimera risken för oförutsedda bieffekter 

 Den dokumentation som finns om systemet är ofta inkonsistent och representerar 

inte systemet som det egentligen är. Det är ofta faktorer som budget och andra 

resurser som sätter gränser för hur bra dokumentationen blir 

Med andra ord så menar Warren (1999) att den största anledningen till kostnaden är att 

systemen blivit svåra att förstå sig på, och sämre struktur samt sämre dokumentation leder 

till ökade kostnader. 

För att effektivt kunna förändra ett LS i den konstant skiftande miljö som de idag befinner 

sig i, så måste organisationer enligt Khan & Zheng 2005 svara på två frågor:  

 Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna för systemevolution?  

 Hur kan systemets evolution fortlöpa utan att missgynna organisationens 

verksamhet och inkomst? 

I takt med att ett system växer behövs fler och bättre utvecklare för att underhålla systemet.  

I Figur 1 (Källa: Seacord, et al., 2003).går det att se den uppskattning av underhållskostnad 

som Seacord, et al. (2003) kommit fram till. Kostnaden för systemunderhåll ökar i takt med 

att systemen växer och blir äldre; där kostnaden var i början av 90-talet 90 % av den totala 

IT-budgeten. Vad systemunderhåll är samt vilka olika sorter av underhåll det finns, 

förklaras närmre i avsnitt 2.3.1. 
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Figur 1 (Källa: Seacord, et al., 2003). 

Khan & Zheng 2005 håller med om den uppskattning som Seacord, et al. (2003) gör för 

underhållskostnaden, men Hoffer, et al. (2005) nämner en något lägre siffra från 90-talet 

fram till idag, nämligen 70-80%, anledningen är troligtvis det faktum att det går att 

definiera underhåll på olika vis. 

Den tid det tar för drift och underhållspersonal att sätta sig in i dokumentation och förstå 

den underliggande logiken i en applikation, uppskattas av Wu, Sahraoui, & Valtchev 

(2005) till ungefär 50 till 60 procent av det totala underhållsarbetet. De skriver vidare att i 

många fall känner utvecklarna att det blir svårt att förstå sin egen kod efter att en viss tid 

passerat. (Wu, et al., 2005) 

Även Weiderman, et al. (1997) skriver om hur det kan vara svårt att förstå källkoden i dessa 

gamla system. De menar att programkoden kan ha skrivits för att lösa ett problem i stunden, 

med ostrukturerade metoder och kanske i ett krisläge där förändringen måste ske snabbt. 

Dokumentationen  kan då bli bristfällig, särskilt på en högre nivå som behandlar systemets 

arkitektur. De skriver att alla system har en arkitektur och en design, oavsett om den blivit 

nedskriven eller inte. (Weiderman, et al., 1997) 

Att modernisera ett LS så det stödjer nya teknologier och programmeringsspråk är ett 

komplext arbete, det råder det ingen tvekan om. De största svårigheterna enligt Wu et al. 

(2005) samt Weiderman, et al. (1997), ligger i att förstå det gamla systemet, samtidigt som 

det ska gå att bevara affärslogiken och den övrig kunskap det gamla systemet besitter. Även 

Heuvel (2007) och Schwartz (2005) menar att dessa system innehåller viktig kunskap om 

organisationen, till och med tyst sådan som finns till för att förenkla det dagliga arbetet, så 

det råder ingen tvekan om att LS:en innehåller viktig kunskap som inte får gå förlorad. 

Detta är antagligen den största anledningen till den tvekan som finns i organisationer när 

det kommer till att bli av med LS:en när det inte går att förstå systemet vet man inte vad det 

finns för kunskap i systemet och det kan vara någonting som är affärskritiskt. 
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Även om alla nyutvecklade system idag skulle utvecklas för att bli evolutionära så menar 

Warren (1999) att detta endast är en del av lösningen till LS-problemet. Wu, et al. (2005), 

Bisbal, et al. (1999) samt Warren (1999) anser att med hänsyn till problemets vidd, 

komplexitet samt risk för misslyckanden i dessa migreringsprocesser, så är det tydligt att en 

detaljerad migreringsmetodologi behövs för att förändra LS till moderna evolutionära 

system. Warren (1999) menar att modernisering är i dessa fall att föredra framför 

nyutveckling, då det är billigare och samtidigt minskar risken för att viktig information 

försvinner. Vad modernisering är, samt några av de metoder som finns, beskrivs i större 

detalj i avsnitt 2.3 samt avsnitt 2.3.2. 

Trots detta finns det ingen fullständig metodologi för att migrera LS; och något generellt 

tillvägagångssätt har ej kommit fram. De (Wu, et al., 2005; Bisbal, et al., 1999; Warren, 

1999) skriver vidare att de metodologier som finns antingen är på för hög nivå eller saknar 

beprövning i praktiken. Även om dellösningar som wrappers har blivit tillämpat i stor grad; 

så är de bara en korttidslösning och kan på längre sikt komplicera underhåll och hantering 

av systemen. 

Weiderman, et al. (1997) varnar dock för att försöka sig på migreringsprojekt från LS utan 

att förstå sammanhanget och omgivningen. De skriver att ett antal projekt misslyckas för att 

fokus läggs på mjukvaran utan att beakta managementdelen. Vidare tror de att detta gäller 

även när fokus ligger på tekniska lösningar, då de saknar värde om inte organisationen är 

villig att anpassa sig och förändringarna faktiskt går att implementera i det nuvarande 

systemet. (Weiderman, et al., 1997) 

2.3 Att förnya ett Legacy System 

Bisbal et al. (1999) nämner dessa punkter som anledningar till att organisationer vill 

migrera: 

 Systemen körs ofta på föråldrad hårdvara som är långsam och dyr att underhålla 

 Underhållet av mjukvaran är dyrt, då dokumentationen och förståelsen av systemets 

detaljer ofta är bristfälliga så felsökning blir dyrt och tidskrävande 

 Systemen saknar ett rent gränssnitt utåt vilket leder till svårigheter med att integrera 

systemet med andra systemet 

 Systemen är svåra, om inte omöjliga, att utöka med ytterligare funktionalitet då 

dokumentation kan vara bristfällig eller saknas helt, i extremfall kan till och med 

hela källkoden ha försvunnit 
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Att ersätta ett LS kan enligt Heuvel (2007) vara ett flertal saker. Det kan vara utvecklandet 

av nya applikationer, hopplock av redan färdiga komponenter eller skräddarsydda 

applikationspaket från tredje part för att passa verksamheten. En blandning av dessa kan 

också ersätta det gamla systemet.  

Det finns givetvis risker med alla migreringsalternativ, antingen på kort eller också på lång 

sikt. För att lyckas med migreringsprocessen samt försöka undvika misstag och minimera 

risker behövs en genomtänkt strategi av något slag. Inkrementell utveckling i ett 

migreringssammanhang minskar enligt Seacord, et al. (2003) riskerna, genom att tillåta 

både användarna och utvecklarna att gradvis förstå sig på det nya systemet och de lärdomar 

som gjorts tidigare under processen. 

Lärdomarna kan användas för att undvika nya misstag längre fram. Mindre steg är 

dessutom enligt Seacord, et al. (2003) oftast enklare att hantera och utvärdera, och 

dessutom hjälper de mindre stegen utvecklarna att fokusera på en sak i taget. Vidare menar 

de (Seacord, et al., 2003) att det är bäst att försöka dela upp det nya systemet i mindre delar 

eller komponenter, som sedan ska interagera med det LS:et för att bibehålla funktionalitet 

under migreringen.  

För att lyckas med migreringsprocessen bör även de tidigare utvecklarnas framtid på 

arbetsplatsen tas i hänsyn. Seacord, et al. (2003) menar att de programmerare som 

underhållit dessa system under flera år skall räknas med som intressenter i framtagandet av 

den nya strategin då de antagligen besitter viktig kunskap, även tyst sådan om systemet. Det 

bör finnas någon sorts plan för att kompetensutveckla dem i den nya teknologin samtidigt 

som de underhåller LS:et. De tidigare utvecklarna kommer då med mycket större 

sannolikhet vara villiga att samarbeta om de vet att de kommer att ha en roll även i det nya 

systemet. (Seacord, et al., 2003) 

De aktiviteter som kan göras efter att system satts i bruk kan delas in i följande tre 

kategorier: underhåll, modernisering samt avveckling/nyutveckling. Det finns ingen tydlig 

definition om var underhåll slutar och modernisering börjar, då dessa två aktiviteter idag 

ofta flyter ihop.  

Olika författare väljer dessutom att definiera termerna på det sätt som passar i just det 

specifika sammanhanget. För enkelhetens och läsbarhetens skull har vi valt att definiera 

underhåll som de förändringar som görs  i ett system som inte leder till ny funktionalitet. 

Modernisering är de förändringar som leder till ny funktionalitet. För att förenkla för 

läsaren har vi valt dessa tre kategorier som rubriker att samla olika metoder inom. 
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2.3.1 Underhåll 

Underhåll kan kategoriseras in i fyra kategorier, trots att de ofta flyter samman. De fyra 

kategorierna enligt Warren (1999) samt Hoffer, et al (2005) är:  

 Underhåll för att anpassa (adaptive maintenance) - Underhåll som går ut på att 

anpassa ett system innebär ändringar som utförs för att det tillkommit nya krav i 

verksamheten som systemet skall kunna hantera. Vi anser dock att denna sorts 

underhåll tillhör modernisering då det handlar om att tillföra funktionalitet 

 Underhåll för att korrigera (corrective maintenance) - När underhållspersonal rättar 

till buggar och andra fel som upptäckts i systemet 

 Underhåll för att optimera systemet (perfective maintenance) - När ändringar utförs 

för att systemet ska bli effektivare och uppfylla funktionella behov på ett bättre sätt 

 Förebyggande/förenklande underhåll (preventive maintenance) - Denna 

underhållsteknik går ut på att förbättra systemets struktur och därmed göra systemet 

mer mottagligt för ändrade yttre förhållanden, det vill säga förenkla arbetet med 

framtida ändringar och modernisering 

Anledningen till den försämrade strukturen som uppstår i systemen är enligt Lehman & 

Belady (1985) att när antalet förändringar som utförs i systemet ökar, försämras även 

grundstrukturen i systemet. Detta konstaterande kallas för Lehmans andra lag, vilket 

återfinns i inledningen av denna uppsats. Enligt denna lag leder konstanta förändringar till 

ett framtida svårbegripligt system för den nästkommande generationen av 

underhållspersonal och därmed till ökade underhållskostnader för organisationen. 

Därmed finns det i många fall mycket att tjäna i att underhålla själva strukturen i systemet 

genom att rätta till strukturella fel i koden och modularisering av systemet. Med 

modularisering menar Seacord, et al. (2003) hopklumpandet av liknande programkod till 

mindre delar, dvs. moduler. Modularisering förenklar sökandet efter redundant kod och gör 

det lättare att optimera interagerandet mellan moduler och resten av systemet. Seacord, et 

al. (2003) skriver vidare att modularisering av ett system ofta är ett första steg till ett mer 

omfattande migreringsarbete, då det är lättare att byta ut väldefinierade moduler med nya 

komponenter. 

För att enklare kunna hålla en överblick över systemet behövs det dessutom att mängden 

kod inte växer okontrollerat. Seacord, et al. (2003) menar att det sällan tas bort gammal kod 

när ny läggs till, vilket leder till ett behov av att ta bort onödiga kodrader i en mer 

koncentrerad ansträngning. Konceptet med code reduction är förhållandevis enkelt även om 

det i praktiken kan vara svårt att utföra. Seacord, et al. (2003) använder sig av denna 

liknelse; det är bättre att städa och kasta ut saker innan en flytt, istället för att flytta först 
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och sedan kasta saker, vilket även gäller vid migreringsprojekt. Code reduction räknas som 

förebyggande/förenklande underhåll.  

Genom att använda sig av de tekniker som beskrivs ovan kan man på så sätt motarbeta det 

konstaterande som Lehman & Belady (1985) lade fram, den strukturella försämringen 

motarbetas genom att systemets källkod hålls så välstrukturerad, modulariserad och kort 

som möjligt. Då är det dessutom enkelt att underhålla koden då den blir lättare att förstå, 

och en hög grad av maintainability/evolvability är möjlig att uppnå. 

Hoffer, et al. (2005) manar till allmän försiktighet vid design och implementation av de 

förändringar som uppkommer under underhållsarbete. Dåligt utfört underhåll kan leda till 

ett behov av ytterligare korrigeringsarbete då nya buggar uppkommit oavsiktligt i systemet. 

Detta kan leda till arbete som inte ger något värde åt organisationen genom att de rättningar 

av misstag som görs leder till nya misstag. 

2.3.2 Modernisering 

Som vi tidigare nämnt så blir ett system oundvikligen sämre anpassat med tiden till den 

omgivning det befinner sig i. År av underhåll kan enligt Heuvel (2007) ha försämrat 

kvalitén och flexibiliteten på systemet. Detta problem är givetvis stort och därför finns det 

många olika metoder som tagits fram för att förlänga systemets livslängd. Genom att 

använda dessa metoder så modifieras systemet för att bättre passa sin omgivning, systemet 

byts alltså inte ut helt utan blir istället modernare, därav termen modernisering. Re-

engineering blir fritt tolkat till svenska ”omutveckling”, vilket innebär att innebörden är 

densamma som med modernisering. När funktionalitet läggs till i LS:et handlar det alltså 

om modernisering/re-engineering. 

Det finns enligt Heuvel (2007) två infallsvinklar när det gäller moderniseringen av ett LS: 

 För det första menar han att ett LS kan renoveras genom att kapsla in (encapsulate) 

de gamla applikationerna och gradvis koppla samman dessa med nyare 

applikationer och/eller komponenter. Detta angreppssätt kan kallas för black-box 

modernisering eftersom endast inflöde och utflöde tas i åtanke, de underliggande 

funktionerna förändras inte 

 Det andra angreppssättet heter white-box modernisering. Det innebär att systemet 

och de underliggande funktionerna förändras. Under ombyggnationens gång är det 

därför viktigt att utvecklare förstår sig på systemet, samt olika komponenters 

relationer (Heuvel, 2007)  

Nedan kommer vi att gå igenom några olika black- och white-box metoder som används för 

att modernisera LS. Det finns dock många fler metoder för att modernisera system än vi 

nämner, men vi ger en överblick över de viktigaste i en punktlista nedan. 
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White-box: 

 Convert code – När ett system ska migreras från en äldre plattform till ett 

modernare behövs ofta samtidigt ett byte av programmeringsspråk, från till exempel 

COBOL till Java, då den nyare plattformen kan sakna stöd för äldre språk. Det kan 

även röra sig om ett krav som säger att applikationen måste göras 

plattformsoberoende, vilket kan åstadkommas genom att systemet översätts till 

Java. 

Seacord, et al. (2003) menar att den billigaste lösningen är att automatisera 

översättandet genom att använda ett översättningsprogram. Det finns dock vissa 

konsekvenser att ha i åtanke skriver de. Själva strukturen i koden ändras inte vid ett 

sådant översättande utan det resulterar i att den nya koden har samma struktur och 

upplägg som den gamla. Vidare menar de att detta leder till att underhållet av den 

nya koden ofta blir svår för både de nya och de äldre programmerarna då källkoden 

kan komma att vara märkligt strukturerad i det nya språket, till exempel blir inte 

Javakoden objektorienterad om den översätts från COBOL. 

Warren (1999) skriver att denna moderniseringsteknik bara bör användas om det 

finns passande översättningsprogram som fungerar i det specifika fallet, såvida 

applikationen inte är väldigt liten då översättandet går att göra för hand. 

 Convert data – Ibland måste gammal data konverteras eller arbetas om för att passa 

med en förändrad systemmiljö, eller på grund av försämrad struktur i databasen. 

Seacord, et al. (2003) nämner att det är vanligt att data re-engineering behövs när 

data har blivit sparat på fler än en plats samtidigt och blivit inkonsistent. Det kan 

även vara så att data är i fel format och måste på något sätt konverteras för att 

fungera ihop med ett nytt system (Seacord, et al., 2003). 

 Retargeting – Ett annat ord för retargeting är porting. Det innebär att LS:et  

migreras till en modernare hårdvaruplattform. Seacord, et al. (2003) menar att 

retargeting motiveras ofta av att nyare hårdvara har bättre prestanda och 

underhållskostnaden för den gamla plattformen ökar konstant. Retargeting leder ofta 

till minskade kostnader, men även en mer framtidssäker plattform med dess 

kraftfullare datorer. 

 Recode – När den strukturella degradationen kommit till en viss punkt kan det 

finnas behov av att göra om all källkod på något sätt.  Yang & Ward (2003) menar 

att ett byte av programmeringsspråk och omstrukturering av programflödet hör till 

detta. Andra eventuella förändringar som kan göras är att hålla sig till en 

programmeringsstandard och förbättra läsbarheten av källkoden (Yang & Ward, 

2003). 
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 Program understanding – Det är ovanligt att utvecklare verkligen förstår sig på all 

källkod, trots att det skulle ge dem en stor hjälp vid moderniseringsuppgifter. 

Program understanding är bara möjligt när källkod finns till hands och något 

konkret behöver inte skapas efter en process av detta slag. Det viktiga är att de 

personer som arbetar med systemet skapar sig en bättre förståelse. Denna förståelse 

leder sedan till att utvecklarna kan på ett bättre sätt förstå hur systemet fungerar när 

de ska införa förändringar. (Yang & Ward, 2003) 

Black-box: 

 Reverse engineering – är en teknik som går ut på att analysera och förstå ett LS så 

pass noggrant att det går att identifiera och beskriva alla systemkomponenter och de 

relationer dessa har till varandra, då källkod och dokumentation kanske saknas/är 

inkonsistent. Dessa komponenter och dess relationer representeras sedan i en ny 

form eller högre abstraktionsnivå. (Heuvel, 2007; Yang & Ward, 2003)  

 Wrappering – Wrappering är en teknik som går ut på att kapsla in äldre 

applikationslogik i ett modernare gränssnitt. Wrappering är ett samlingsbegrepp för 

alla de metoder där LS:et förblir orört och de nya funktioner och gränssnitt som 

behövs byggs utanför för att sedan på något sätt kopplas ihop med LS:et. 

Seacord, et al. (2003) och Heuvel (2007) beskriver två olika sorters wrappers 

nämligen objekt-orienterade wrappers och komponentwrappers:  

o En K-wrapper gör det möjligt för nyare komponenter att interagera med 

äldre icke-komponentbaserade applikationer, samtidigt som den ska 

garantera integritet och korrekt översättning av anrop i systemet. De nya 

komponenterna ska alltså uppfatta wrappern som vilken annan 

systemkomponent som helst 

o OO-wrappers är enligt Seacord, et al. (2003) väldigt lika K-wrappers, med 

skillnaden att objekten inte måste överensstämma med en komponentmodell. 

Varje slags tjänst i den äldre applikationen måste kapslas in i en wrapper för 

att det ska få kallas OO-wrappering, vilket inte gäller för K-wrappering.  

Detta innebär att det krävs en djupare inre förståelse av det äldre systemet, 

vilket Seacord, et al. (2003) menar att utvecklare sällan har. De menar att 

just storleken av LS:en gör det väldigt svårt att förstå vad allt betyder och 

därmed försvåras även inkapslandet av den äldre logiken till att passa i ett 

objektorienterat system  

 Revamping – Innebär en förbättring i hur information från LS:et presenteras, det 

kan innebära en renovering där ett webbaserat grafiskt gränssnitt används. Seacord, 
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et al. (2003) förklarar det som, när bara gränssnittet mot användaren förbättras 

utseendemässigt så är det revamping. 

o Ett exempel på en revamping teknik som används är screen scrapers. Vi 

illustrerar i Figur 3 hur de gamla textflödena som visas på en terminal även 

anländer via en screen scraper. Där presenteras den annars så enformiga 

texten från LS:et som t.ex. en webbsida på Internet så att en användare kan 

komma åt informationen från en annan plats.  

 

Figur 2 (Egen illustration, 2008). 

 Adapters/Connectors/Mediators – Dessa tre termer används ofta för att benämna 

samma saker i litteraturen. Heuvel (2007) är dock av den uppfattningen att det går 

att särskilja dem. Han menar att connectors/mediators bara är ett samlingsnamn på 

en mekanism som kopplar ihop äldre mjukvara med nyare. När dessa connectors 

sedan går från att vara ospecificerade, till att beskrivas i detalj så används istället 

benämningen adapters. Exempel på några olika adapters följer i bildbeskrivningen. 

 Det finns ofta färdiga adapters att köpa, vilket kan leda till minskade kostnader då 

den egna utvecklingsfasen hoppas över. Figur 4 illustrerar hur det kan se ut när ett 

LS har blivit inkapslat för att stödja en ny applikation. Det finns två stycken logiska 

adapters och en data adapter i wrappern. Applikationen behöver två stycken 

kontrollkanaler som tar hand om kommandon från och till LS:et. Adapter 1 av dessa 

översätter meddelanden från LS:et till signaler som den nya applikationen kan tolka, 

medan adapter 2 översätter signaler från den nya applikationen till signaler som 

LS:et kan tolka. Med adapter 3 visar vi hur gammal data konverteras och lagras i en 
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ny databas. Den äldre databasen som återfinns inuti LS:et hoppas alltså över vilket 

kan underlätta för en framtida övergång till bara nya komponenter. 

 

Figur 3 (Egen illustration, 2008). 

2.3.3 Avveckling/Nyutveckling 

Den mest extrema evolutionsstrategin är att avveckla systemet. Det betyder att systemet 

slutar finnas till och därmed dessutom de affärsprocesser som systemet stödjer. Därför bör 

ett nytt system utvecklas vid sidan om avvecklingen av det gamla. Enligt oss innebär 

nyutveckling att verksamheten analyseras på nytt, nya krav på ett system specificeras och 

tekniska lösningar föreslås, utan att ta med det gamla systemet i beräkningarna dvs. starta 

på ruta ett. 

Genom att behålla det gamla systemet en bestämd tid eller låta det självdö så kan 

nyutveckling ske under den tiden. Bollinger (2001) menar att det dock är viktigt att ha i 

åtanke att det finns risker i att stänga ned ett system som fortfarande har användare, det 

finns trots allt inget som heter ”isolerad mjukvara”. Det är i sådana fall bättre att undersöka 

varför användarna fortfarande nyttjar det gamla systemet och göra en analys över vilka 

effekter det skulle få för organisationen om mjukvaran bara försvann (Bollinger, 2001). 

En nyutvecklingsprocess sker sällan, utan för det mesta ligger gamla systemkrav eller 

systemdesign som en grund till det nya. För att förhindra att utvecklingsprojekt leder till att 
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det nya systemet blir ett LS efter bara några år, föreslår bl.a. Warren (1999) att 

systemutvecklingsprojekt med en grundtanke som innefattar evolution bör används, vilket 

även illustreras i Figur 4. Spiralen till vänster illustrerar planerandet av ett projekt, 

samtidigt som cirkeln till höger illustrerar hur en produkts livscykel borde uppfattas då 

evolutionen aldrig avstannar. Det finns även mer att läsa mer om evolution i avsnitt 2.1. 

 

Figur 4 (Källa: Warren, 1999). 

Bollinger (2001) menar att det finns lärdomar i att behöva riva ner ett system för att skapa 

någonting nytt och bättre. Dessa lärdomar kan påverka hur det nya systemet byggs upp för 

att förenkla för ännu en migrerings- eller nyutvecklingsprocess i framtiden vilket leder i det 

långa loppet till minskade kostnader och ett system som är enklare att förändra. Med andra 

ord så menar även Bollinger (2001) att utvecklingsprocessen borde ses som en cirkel 

istället för en spiral, vilket illustreras i Figur 4. Trots att ett system kan avvecklas så tar inte 

processen slut, utan bara börjar om från början. 

Ett alternativ för att hantera en ersättning av ett system är att samtidigt införa en parallell 

process i verksamheten. Det vill säga att det finns anställda som använder det gamla system 

samtidigt som en del använder det nya ersättningssystemet. Detta kan kallas för en 

skuggprocess och är ett sätt att minska riskerna i att förändra teknologi. (Bollinger, 2001) 

Denna skuggprocess är redundant och därmed icke-kritisk vilket möjliggör en tids testfas 

av det nya systemet, det nya arbetssättet och den nya teknologin. Skuggprocessen ska 

acceptera samma indata som det tidigare arbetssättet och leverera utdata som resten av 

organisationen accepterar. Skuggprocessen kan hjälpa till att lyfta fram problem som finns 

vid förändringen under lägre risk, men även gömd kompetens som kan hjälpa till i 

förändringsfasen. (Bollinger, 2001) 

Som ett exempel på skuggprocess så beskriver Bollinger (2001) följande scenario: ett 

företag använder en föråldrad ordbehandlare för att mata in beställningsorder. En 

skuggprocess skulle kunna initieras där inköpta applikationer sköter hela hanteringen av 
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beställningar. Skuggprocessen skulle därefter hjälpa att utvärdera alla de implikationer som 

förändringen i arbetssätt skulle medföra och på så sätt minimera risken av att införa det nya 

arbetssättet i hela organisationen. (Bollinger, 2001) 

Som det även framkommer i Bollingers (2001) exempel så är inköpta system ofta en 

lösning för många organisationer som vill komma bort från sina föråldrade system. Det 

finns ett flertal termer för inköpta system av detta slag, Seacord, et al. (2003) kallar dessa 

för Commercial-Off-The-Shelf eller COTS. Seacord, et al. (2003) menar att de har blivit 

vanliga på grund av krympande IT-budgetar samt accelererande behov, vilket leder till att 

endast större aktörer har de resurser som krävs för att hålla systemen moderna. 

Seacord, et al. (2003) menar att det trots de problem som finns med COTS-produkter så är 

de många fördelar. De är mer tillförlitliga, billigare och har ofta en infrastruktur som gör 

det enkelt att kombinera produkter av detta slag med varandra. 

2.4 Premisser 

De premisser vi hittat utifrån litteraturen är följande: 

 Systemförfall uppstår och leder till LS 

 Anledning till förfall är att förändringar görs i systemet 

 Anledningar till att LS finns kvar är rädsla för att mista information samt hög 

kostnad vid modernisering/migrering 

 Policys/strategier för LS behövs 

 Omvärlden tvingar till kontinuerlig förändring av system 

 Modernisering är att föredra framför nyutveckling 

 Vinster med att förnya LS är lägre kostnad samt högre effektivitet 
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3 Metod 

I detta kapitel kommer vi att beskriva hur vi har gått tillväga för att samla in empirisk data 

samt vilken forskningsansats vi använt oss av. Till sist förklarar vi hur vi analyserat den 

data som samlats in. 

 

3.1 Överblick 

Vi har valt att använda oss av fallstudier i vår empiriska del av rapporten. Eftersom det är 

mer eller mindre sociala system som styr LS:ens framtid så anser vi att det är viktigt att 

identifiera vilka aktörer det finns i dessa mänskliga system. Därmed har vi valt att vinkla 

dessa fallstudier som aktörsorienterade sådana. Datainsamlingsmetoden vi valt att använda 

oss av är semistandardiserade intervjuer. 

Eftersom vi inte tänker formulera en hypotes eller utveckla ny teori så kan dessa fallstudier 

dessutom ses som teoriprövande. Den teori vi valt att använda oss av tänker vi ställa i 

jämförelse med empirin, för att se om det finns en skillnad mellan dem. 

3.2 Forskningsansats 

Enligt Lundahl & Skärvad (1999) kan en undersökning vara antingen kvantitativ eller 

kvalitativ. Vilken angreppssätt som blir bäst beror på typen av svar som passar de 

forskningsfrågor som ställts. Då vi inte eftersträvar svar som går att föra statistik över, utan 

mer beskrivande svar som “Varför?” så utgår vi från en kvalitativ forskningsansats i denna 

uppsats. 

Det finns två vetenskapsteoretiska utgångspunkter som kan ses som ändpunkterna på en 

skala; dessa heter hermeneutik samt positivism. Hermeneutiken representerar ett synsätt där 

fokus ligger på att tolka och förstå hur andra människor upplever sin situation, där det 

menas att personliga erfarenheter är nödvändiga förutsättningar för att uppnå kunskap. Den 

andra änden av skalan, positivismen, menar att samhällsvetenskapen ska ta avstånd från all 

spekulation. Det som inte är verkligt och iakttagbart bör utlämnas, då det inte går att 

verifiera med empirisk data. (Lundahl & Skärvad, 1999) 

Vi befinner oss någonstans i mitten av denna skala, då vi försöker att undvika spekulation 

och personliga iakttagelser till den grad det är möjligt, vilket representerar det positivistiska 

synsättet. Samtidigt anser vi att det krävs ett visst utrymme för tolkningar av en situation 
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som är så komplex som denna. Vi anser att det finns en vinst i att förstå hur aktörerna 

upplever sin situation, vilket är ett mer hermeneutiskt synsätt.  

Den undersökningsansats vi i denna rapport använt oss av har varit ett deduktivt sådant. Det 

innebär att vi försöker härleda slutsatser från premisser, där premissen är ett påstående man 

utgår ifrån och antar vara sann. Vi har ställt upp ett antal premisser med litteraturen som 

grund och därefter undersökt om det våra respondenter säger har stämt överrens med teorin.  

3.3 Litteraturstudie 

Vi har försökt att använda oss av så opartiska källor som vi ansett det vara möjligt. Artiklar 

som uppenbart varit till för att öka försäljningen av produkter har vi undvikit att använda, 

om inte påståendena gått att bekräfta med hjälp av andra källor. 

Eftersom kunskap inom detta område snabbt blir förlegat har vi även tänkt på samma sätt 

när det gäller äldre källor. Det är tveksamt om situationen ser likadan ut idag som för 10 år 

sedan, så vi har lagt mer tyngd på det som blivit mer nyligen publicerat. Det finns dock en 

del publikationer som stått väl mot tidens tand eller räknas som viktiga inom detta fält, så vi 

har ansett att dessa inte går att bortse från. 

De sökord vi använt oss av för att hitta litteratur och artiklar är: 

 Legacy systems 

 System evolution 

 Mainframe 

 Software maintenance 

 Föråldrade system 

 Systemarvet 

3.4 Urval 

Vi har använt oss av brainstorming för att komma fram till kriterier för att hitta 

organisationer som kan passa vår undersökning. Två grundkriterier kom fram under 

brainstormingen, nämligen följande: verksamheten skall vara svensk och verksamheten 

skall ha funnits i minst tjugo år för att öka chansen att LS finns i organisationen. Vi ville 

gärna se att någon av våra respondenter skulle känna att LS-problemet var stort och aktuellt 

för deras organisation vid tillfället. 
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Därefter använde vi Internet för att leta upp information om organisationer som kunde 

tänkas passa, för att se om de uppfyller våra kriterier. Vi har dessutom använt oss av de tips 

som vi fått från handledare och andra lärare hos avdelningen för Data- och 

systemvetenskap på LTU. 

Därefter skickade vi e-post till organisationerna eller kontaktpersonerna och beskrev 

övergripande vad vi ville undersöka, för att se om det finns någon som skulle besitta den 

kunskap om IT-system som efterfrågades. Vi ansåg det vara betydelsefullt att personen är 

så stor mån som möjligt expert inom undersökningsområdet, vilket Lundahl & Skärvad 

(1999) menar är viktigt. 

Den organisation som vi kände passade bäst utifrån vårt perspektiv och frågeställning var 

Organisation 3. Vi fick dessutom ett bra samarbete med dem och möjlighet till en längre 

intervju med respondenten. 

3.5 Datainsamling 

3.5.1 Genom intervjuer 

Vi har använt oss av semistandardiserade intervjuer, då vi i huvudsak ställt liknande frågor 

till de olika respondenterna. Intervjuerna har genomförts på plats när respondenten befunnit 

sig geografiskt nära. När så inte varit fallet så har vi konverserat via e-post. Frågorna är till 

viss del utformade efter typ av respondent/verksamhet.  

Följdfrågorna är dessutom unika beroende på vad respondenterna ger för svar och beroende 

på vad vi anser vara viktigt att undersöka djupare. Vi har valt ett specifikt fall av förnyelse 

som uppkommit efter de inledande frågorna att fokusera på därefter. Lundahl & Skärvad 

(1999) menar att det är detta som definierar en semistandardiserad intervju, vissa frågor 

ställs till alla respondenterna men möjlighet ges till ostandardiserade följdfrågor. Dessutom 

är de frågor som ställs endast riktade till respektive respondent, till skillnad mot en 

enkätundersökning där frågorna är riktade till hela undersökningsgruppen. 

De frågor som ställts har vi försökt ställa på ett sådant sätt att risken för ja/nej-svar 

minimeras. Inledningsvis har vi börjat med bakgrundsinformation samt be respondenten 

beskriva sin roll och personliga erfarenheter. Vi har valt att göra på detta vis för att kunna 

närma oss respondenten på ett mer informellt vis, så att han/hon ska känna sig mer bekväm 

att svara på de svårare frågor som följer därefter. 

Lundahl & Skärvad (1999) menar att detta är ett bra sätt inleda en icke-standardiserad 

intervju på, då den personliga kontakten är enligt dem viktig för att intervjun ska bli 

givande. De menar att bakgrundsfrågor är ett bra sätt att ge respondenten möjlighet att bli 

”varm i kläderna”.  
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När vi fått svar på bakgrundsfrågorna och upprättat en kontakt med respondenten har vi 

med hjälp av olika vinklingar försökt få svar på följande frågeställningar:  

 Vad har organisationen för systemarv/LS? 

 Hur ser en eventuell migreringsprocess ut? Varför initierades processen? Om det 

saknas en migreringsprocess, varför? 

 Finns det en policy/strategi för hantering av LS? Till exempel underhåll och 

migrering 

 För alla punkter ovan; hur har det varit tidigare, hur ser det ut idag samt vad 

planeras inför framtiden? 

De frågor vi ställt till respondenterna ändrades efter den första intervjun på så vis att vi 

därefter försökte ställa mindre breda frågor. Vi upptäckte att dessa gav till viss mån 

irrelevanta svar. Flera stycken snävare och mer konkreta frågor gav oss de svar vi behövde 

på ett bättre sätt. 

3.5.2 Genom Internet 

För att ta reda på information i form av verksamhetens storlek, geografisk lokalisering, 

antal anställda och liknande bakgrundsinformation så kommer vi att använda oss av 

Internet. Trots att det är enligt Lundahl & Skärvad (1999) viktigt att vara extra källkritisk 

vid sökning på Internet så anser vi inte att det finns någon risk för felaktig information i 

detta fall. 

3.6 Analysmetod 

De svar som inkommit ur intervjuerna analyseras på en löpande basis för att direkt efter en 

intervju kunna ha möjlighet att ändra framtida intervjufrågor. Därefter sammanställer vi 

svaren samt jämför och diskuterar mot de premisser vi använt oss av, som återfinns i avsnitt 

2.4. 

Med hjälp av premisserna har vi försökt bryta ner och kategorisera intervjudata så att 

premisserna samt forskningsfrågorna kunnat svaras på ett tydligare sätt. Vi sammanfattade 

det som framkom under intervjuerna i en tabell för att få mer kortfattade svar som är 

enklare att analysera. Därefter har vi letat efter gemensamma drag och skillnader, som går 

att korreleras mot de premisser som vi funnit i litteraturen. 
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3.7 Metodproblem 

3.7.1 Validitet 

Validitet är enligt Bell (2006) ett komplicerat begrepp. Det kan ses som ett mått på hur en 

fråga mäter det som frågeställaren vill att det ska mäta. Med andra ord, kommer 

slutsatserna som dras vara trovärdiga? Hon menar dock att i samband med kortare projekt 

som inte handlar om att testa eller mäta något på ett strikt sätt, så är det sällan nödvändigt 

att fördjupa i sig i validitetsaspekterna. 

Vi har dock i våra intervjufrågor försökt ha detta i åtanke, så att det ska vara så liten risk 

som möjligt att misstolka frågorna, men samtidigt lämna så stort utrymme som möjligt för 

respondenten att kunna förklara och diskutera fritt. Vi tror dessutom att det faktum att vi 

bägge var närvarande vid intervjuerna och antecknade svar samt egna tankar samtidigt 

minskar risken för snedvriden rapportering och egna influenser. 

3.7.2 Reliabilitet 

Bell (2006) definierar reliabilitet som ett mått på i vilken utsträckning tillvägagångssättet 

ger samma resultat vid olika tillfällen. Vid intervjuer finns det stor risk att respondenten ger 

olika svar beroende på exakt hur frågan ställs, samt i vilken situation den ges. Både 

validitet och reliabilitet handlar om att de resultat som kommit fram ska vara möjliga att 

reproducera av någon annan för att kontrollera resultatens giltighet. Denscombe (2000) 

menar att det dock finns tolerans för tvetydigheter och motsägelser, då resultat i kvalitativ 

forskning är beroende av forskarens tolkningsförmåga. Det bör därmed enligt honom 

accepteras att olika forskare skulle kunna komma fram till olika slutsatser trots samma 

metoder. 

Reliabilitet, eller tillförlighet, handlar i slutändan om huruvida forskningsinstrumenten är 

neutrala och skulle ge samma resultat vid andra tillfällen. Men som Denscombe (2000) 

menar så är vid kvalitativ forskning forskaren en integrerad del av dessa instrument. Så 

frågan kan formuleras om på följande vis enligt honom:  

Om någon annan genomför undersökningen, kommer han eller hon fram till samma 

resultat och drar han eller hon samma slutsatser? (Denscombe, 2000) 

Vi kan inte påstå att vi kan besvara frågan till fullo, men vi har i denna studie försökt 

redogöra för premisserna, forskningsmetoden samt den kontext som forskningen utförts i. 

På så sätt tror vi att resultaten har en godtagbar reliabilitet. 
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3.8 Metoddiskussion 

Om vi hade haft möjlighet att göra om vårt arbete idag på ett annat sätt, så hade vi 

framförallt tagit kontakt med våra respondenter tidigare. Det har visat sig vara svårt för 

dem vi kontaktat att avsätta tid för att svara på frågor. Vi hade även försökt att få tag på fler 

respondenter, för att ha fler att välja mellan. 

Det har dessutom varit svårt att uppskatta hur lång tid vissa delar av arbetet ska ta, vilket 

har lett till en ojämn tidsplanering. Datainsamlingen borde ha påbörjats tidigare för att 

kunna fokusera på analys och sammanställning. 
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4 Empiri 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för den empirisk data som samlats in. 

 

4.1 Organisationerna 

Under denna rubrik kommer vi att beskriva de organisationer vi har undersökt till det 

empiriska materialet. Vi har beskrivit organisationen och redogjort för de svar vi fått på 

våra frågor i löptext, för att göra det enklare för läsaren.  

4.1.1 Organisation 1 

Detta företag verkar inom försäkringsbranschen. I Sverige har det anor tillbaka till 1800-

talet och under årens lopp har det slagits samman med ett flertal andra liknande företag. 

Företaget finns på ett trettiotal orter i Sverige och har c:a 2000 anställda. Vår kontakt har i 

38 år varit anställd vid denna organisation och arbetat i stordatormiljö sedan 1961, men 

gick i pension efter att det arbete som gjordes kring millennieskiftet år 2000 blivit klart. 

De första datorerna som organisationen installerade var en anläggning byggd av FACIT. De 

hade bland annat 8st bandstationer och 200 så kallade karusellminnen. Sammanlagt gav 

detta dem ungefär 2.5MB lagringsutrymme som fungerade väldigt bra. Mot slutet av 60-

talet kom IBM:s System/360 som ett komplement och efter en sammanslagning med ett 

annat företag, så var FACIT-dagarna över och all deras hårdvara byttes till IBM-maskiner. 

70-talet präglades av stora tekniska satsningar och många egenutvecklade system som 

kördes på IBM:s stordatorer. De använde sig av Assembler för de tekniska systemen och 

COBOL för de mer verksamhetsorienterade systemen. Under början av 80-talet ersatte 

bildskärmsterminaler de hålkort och skrivare som användarna använt tidigare. Det gick nu 

att arbeta direkt mot stordatorn, med kunden i telefonen gick det snabbt att se hur hans 

försäkring såg ut och göra ändringar i samma stund. Så småningom ersattes terminalerna 

med PC-datorer som var sammankopplade i nätverk. Men stordatorn försvann ingenstans, 

den låg i bakgrunden och körde alla applikationer. 

Vår respondent menar att nyutvecklingen av PC-system berodde till största del på grund av 

den tekniska utvecklingen av persondatorerna, som möjliggjorde användarvänliga 

applikationer. Det var såldes inte frågan om någon egentlig migreringsprocess utan en 

nyutveckling av PC-applikationer som skötte det som de textbaserade applikationerna gjort, 
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men på ett mer användarvänligt sätt, i en ”ny kostym” som respondenten väljer att lägga 

fram det.  

Han lyfter dessutom fram att PC:n i sig blev ett hjälpmedel i det dagliga kontorsarbetet, 

som ersatte skrivmaskiner och räknesnurror och dessutom särskilda sekretariat som skötte 

det arbetet PC:n idag gör. Persondatorn har därmed revolutionerat arbetssättet på alla plan i 

organisationen, dock inte på bekostnad av stordatorn.  

Organisationen har därefter använt sig av flera metoder för att se till att användarna kan 

komma åt applikationerna som finns kvar på stordatorn på ett smidigt sätt. Det finns allt 

mellan terminalemulatorer som verkar som en ren textkonsol mot stordatorn till 

webbaserade gränssnitt. Trots att de har nyutvecklat mer användarvänliga PC-applikationer 

för att låta användaren slippa arbeta direkt mot den textbaserade stordatorn, så finns alla 

försäkringsregister kvar i en stordator som jobbar i bakgrunden. 

Då när vår respondent pensionerades fanns det fortfarande kvar teknikmoduler som var 

skrivna i Assembler och ett fåtal verksamhetsorienterade system skrivna i COBOL som 

kördes på stordatorer. Ett antal satsningar har dock gjorts under åren för att röra sig bort 

från stordatorsystemen. 

Vår respondent lyfter dock fram det faktum att det investerats enorma summor i 

stordatorprogram. Försäkringsbolag och banker var bland de första som skaffade datorer 

och hade så kallad ADB-verksamhet i slutet av 1950-talet. Respondenten menar att de 

belopp som investerats under denna långa tid vill utnyttjas till den grad det är möjligt. 

Då som nu så är försäkrings- och kundregistren i databaser, och det är idag möjligt att 

presentera denna information på arbetsstation för vidare behandling. Han menar att det 

finns inga pengar att tjäna i att förändra detta arbetssätt då det fungerar tillfredsställande. 

De kostnader som finns i underhåll och drift av stordatorn har dessutom numera minimerats 

genom att externa servicebolag sköter det åt dem. Viss kompetens för programunderhåll 

samt programutveckling har även flyttats ut till dessa servicebyråer under senare år. 

4.1.2 Organisation 2 

Denna organisation verkar inom energisektorn. Utspritt över hela landet har de c:a 300 

anställda, med sitt huvudkontor i Stockholm. Vår respondent är med i ledningen över 

organisationens IT-enhet och har under många år arbetat med stordatorer. 

Deras IT-miljö består till största delen av Sun- och Microsoft-produkter samt Oracle som 

databashanterare. Applikationsmiljön är till 90 % standardprodukter men resterande 10 % 

är egenutvecklade tillämpningar. Under de senaste 2 åren har organisationen gått mot en 

mer ”virtualiserad” IT-miljö vilket innebär att de försökt minska på antalet datorer för att 

underlätta systemadministration. 
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I dagsläget har inte organisationen några stordatorer, dessa fasades ut kring 2001, utan de 

har främst vanliga Microsoft och UNIX-servrar.  Vid frågan om varför dessa stordatorer 

fasades ut, så svarade vår respondent att förvaltningskostnaden var minst 10 gånger högre 

för stordatorer än vad s.k. minidatorer kunde erbjuda. Dessutom avvecklade 

systemleverantörer av nya system stordatorer i sitt sortiment, det fanns därmed ingen 

egentlig anledning längre att behålla dem, då en ominvestering i stordatorer dessutom hade 

varit gigantisk. 

Det finns dock ett system som inte blivit migrerat till den gällande standarden. Detta system 

körs på en VAX/VMS plattform men det finns planer på att inom ett år byta ut detta, då 

organisationen lider av kompetensbrist både på plattformen och på applikationen som är 

egenutvecklad.  Detta system skulle ha ersatts redan två år sedan men detta har visat sig 

vara svårt, då de inte har hittat några produkter som kan ersätta det. Applikationen som körs 

på systemet var utvecklat internt och enligt vår respondent till stora delar unikt för 

organisationen. Anledningen till att de tror det vara möjligt att nu kunna byta ut systemet är 

att det för c:a 3 år tillbaka finns ett standardsystem på marknaden som skulle passa 

verksamheten efter en del anpassningar. 

För att förnya detta system samt konsolidera och standardisera sin IT-plattform har 

organisationen bedrivit ett förnyelseprojekt. Vår respondent är medlem av ledningsgruppen 

förankrar därmed sina beslut där. Organisationen har en IT-plan som beskriver deras vision, 

deras mål och de standarder som finn. Denna IT-plan arbetas fram tillsammans med 

verksamheten även om IT-avdelningen på organisationen har viss bestämmanderätt och 

agerar som ”polis” för att minimera produktvarianter och IT-plattformar. 

Användarna uppfattade, enligt vår respondent, de tidigare systemen som mer 

påverkningsbara, då det mesta var egenutvecklat och utvecklarna fanns inom 

organisationen. Det var då möjligt att göra ändringar snabbt baserat på användarnas 

önskemål. Då systemen nu är inköpta standardsystem med vissa kundanpassningar så är det 

längre inte möjligt att som användare be om förändringar, utan den processen har blivit mer 

omfattande nu då kontrollen över produkten inte är lika stor som förr. Kompetensen om 

systemen har dessutom minskat då driftpersonalen inte känner till de nya systemen lika väl 

som de gamla. 

Trots detta är de nöjda med att ha migrerat bort från sina egenutvecklade applikationer, de 

nyare systemen är modernare och följer med utvecklingen bättre, samt har bättre möjlighet 

för att koppla till 3:e parts applikationer. 

Vår respondent menar att de flesta av deras system tvingas till förändring av omvärlden så 

att fullgod support ska kunna erhållas. De system som kan tillåtas vara relativt stabila är 

mindre specialtillämpningar, till exempel i kraftstationer. Förändringar hanterades tidigare 

med 2 veckors intervaller för de system som stödjer organisationens kärnverksamhet, men 
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intervaller tätare än 3 månader tror vår respondent är onödigt kostsamma och svåra att 

hantera, vilket kan leda till frustration för användarna. Behovet av förändring är idag 

oförändrat högt även om användarna idag accepterar längre intervaller mellan 

uppdateringarna.  

Vid frågan om vad vår respondent tror kan göras för att förhindra att ett LS-problem 

uppstår igen så förklarar han att det är svårt att välja en rak linje inom denna typ av 

verksamhet då produkter når ”end-off support”, företag köps upp och produkter läggs ner. 

Det är därmed svårt att sia om framtiden. Att ta sig ifrån speciallösningar inom alla 

områden är enligt vår respondent den rätta vägen att ta för deras organisation. Även om det 

inte alltid är den billigaste eller enklaste lösningen så tror han att den mer standardiserade 

miljön vinner i det långa loppet. 

4.1.3 Organisation 3 

Organisation 3 är en svensk myndighet med c:a 4900 anställda som finns spridda över hela 

landet. Vår respondent är IT-chef för den lokala delen av myndigheten. 

Alla de olika delarna av denna myndighet har tidigare haft en egen IT-enhet, med sina egna 

IT-system och egen driftenhet. Detta har i längden inte varit effektivt, så de har nu initierat 

ett projekt för att sammanslå de olika avdelningarna runtom i landet för att uppnå en 

gemensam IT-verksamhet. Från och med 2009 ska den nya IT-enheten driftsättas, så 

projektet är i full gång för närvarande inför den stora förändringen. 

För närvarande jobbar c:a 130 personer med IT inom de olika delarna av myndigheten, 

vilket innebär att det finns 21st olika fysiska driftplatser för samma typer av 

systemlösningar, vilket även innebär 21st arbetsgivare och 21st budgetar. Detta ska 

förändras till 2st driftplatser, en nationell standardisering av system och en gemensam 

budget. Genom att centralisera drift så kommer de att bespara en del av IT-budgeten som 

därefter kan läggas på nyutveckling som idag inte får särskilt mycket resurser. Den stora 

resursslukaren idag är driftandet av alla liknande system som befinner sig på fysiskt olika 

platser. 

Organisationen använder sig främst av Microsoft-produkter som plattform och Microsoft 

SQL Server 2005 som databas. Det har tidigare funnits funderingar på att införa alternativa 

applikationer med öppen källkod istället för Microsofts Office-paket, men de kom fram till 

att det inte var hållbart att utbilda hela personalen i de nya programmen. Kostnaden för 

detta hade varit för hög för att motivera förändringen. 

Det finns för närvarande kring 100 stycken system där de flesta inte är ihopkopplade på 

något sätt utan fungerar helt autonomt. Då organisationen hanterar väldigt skilda uppgifter 

så skiljer sig det mycket mellan vad de olika systemen gör för någonting. Vår respondent 
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kallar organisationen för en ”diversehandel”. Medelåldern för systemen ligger enligt vår 

respondent på c:a 10 år, men han nämner att det är svårt att svara på den frågan då det beror 

på när man definierar att ett system blir nytt. De flesta av deras system är utvecklade med 

hjälp av externa konsulter, inköpta paketsystem var så gott som obefintliga enligt vår 

respondent. 

Det största problemet när det gäller systemmigrering är enligt vår respondent 

datamigreringen. Det är enligt honom så gott som omöjligt att bibehålla all tidigare data 

och överföra det till det nya systemet. Han anser att det enda praktiskt möjliga alternativet 

är att arkivera allt det gamla men samtidigt se till att det finns kvar möjligheter att leta fram 

det som behövs. En anledning till att allt det gamla faktiskt måste finnas kvar är vid en 

eventuell revision, av till exempel Europeiska Unionen. 

En anledning till varför organisationen har ett så stort problem med datamigrering, är att 

alla ärenden som inkommer måste sparas hade ingen tidsgräns då det kan kasseras. Idag 

kan data till ärendena komma in via ett flertal vägar vilket leder till att mängden indata ökar 

konstant. Alla telefonkonversationer, e-post, m.m., som berör ett ärende måste diarieföras 

och denna information måste bevaras. Som det ser ut idag är det därmed nästintill omöjligt 

att avveckla systemen som är i drift, då det skulle bli omöjligt att komma åt det data som 

systemet innehåller. 

Vår respondent menar dock att migrering/modernisering av system var relativt ovanligt 

inom organisationen. När något nytt utvecklades så togs nya kravspecifikationer fram och 

det gamla togs ej i hänsyn till. Han menar att omgivningens krav på systemen förändras för 

snabbt och för mycket för att det ska vara kostnadseffektivt att utveckla vidare på de gamla 

systemen, eller migrera dem. Som ett exempel så nämnde vår respondent system som är 

lika varandra och finns i alla de olika lokala delarna av myndigheten. Dessa spridda system 

ska nu centraliseras, men det är högst sannolikt att ett helt nytt system kommer att utvecklas 

då det skulle bli dyrare att försöka migrera/modernisera dessa till någonting nytt och 

gemensamt. 

Vid frågan om hur han ser på framtiden så lyfter vår respondent upp det faktum att det är 

lätt att skjuta problemen framför sig, vilket alla organisationer verkar göra enligt honom. 

Han menar att för lite fokus läggs idag på långsiktigt digitalt bevarande (LDB) och 

problematiken åsidosätts då det inte anses vara något glamorös fråga. Organisationers 

ledning har ofta svårt att se långsiktigt menar han, utan fokuserar hellre på den första 

investeringen utan att ta hänsyn till vilka kostnader och vilken nytta som finns längre fram. 

Bevarande av kompetens inom organisationen var inget problem i dagsläget enligt vår 

respondent. Behovet av systemkompetens finns uppmärksammad på ledningsnivå, samt den 

relativt unga systemåldern har lett till att kompetens finns säkrad inför framtiden. 
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4.1.4 Organisation 4 

Denna organisation är ett svenskt lärosäte med c:a 1500 anställda. Vår respondent jobbar 

inom den del av IT-avdelningen som fokuserar på utveckling och underhåll av IT-system. 

Under de senaste åren har organisationen centraliserat både sin IT-verksamhet men även ett 

antal system, varje institution hade som ett exempel tidigare en egen mailserver, vilket nu 

hanteras centralt. IT-avdelningen är uppdelad i två delar, en IT-enhet som utför 

beställningar på arbeten och hanterar IT-strategier samt en IT-service som utför 

beställningarna och därefter driftar systemen. 

Det finns idag ett 30-tal olika system, där de flesta är mellan fem och sju år gamla, några få 

är kring tio år gamla och några av systemen är inköpta paketlösningar. Organisationen har 

nyligen påbörjat en migreringsprocess där ett system skrivs om i ett annat 

programmeringsspråk. Det gamla systemet hade under åren förfallit till den grad att 

underhåll av systemet blivit kostsamt och komplext. Respondenten beskrev det gamla 

systemet som ett ”lapptäcke” av förändringar och buggfixar, de lade ner kring 30-40 dagar 

om året bara till att genomföra förändringar samtidigt som det så gott som aldrig städades 

bland kommentarer och annan skräp som uppkommit i källkoden och databasen. Några 

strukturella förbättringar gjordes heller så gott som aldrig. 

Vår respondent berättar om tidigare tillfällen då migreringsprocesser genomförts och 

nämner att det alltid uppstår ett flertal komplexa problem. Ett konkret exempel var 

problemet med datamigrering, hur ska gammal data hanteras? Det fanns inga riktlinjer för 

detta utan problemet hanterades ad hoc. Vid ett tillfälle hade gammal data manuellt matats 

in i det nya systemet rad för rad, två anställda hade fått sitta under ett par månader med det 

som enda arbetsuppgift. Vid ett annat tillfälle fick det gamla systemet stå igång parallellt 

och självdö till slut, då ingen användare längre behövde ha det igång. 

Det finns bestämmelser om att systemen ska dokumenteras grundligt vid nyutveckling och 

förändringar ska därefter dokumenteras. Men vår respondent menar att detta är ett evigt 

problem i så gott som alla organisationer. Det slarvas mer eller mindre överallt, vilket förr 

eller senare leder till att dokumentationen inte stämmer överrens med verkligheten. I övrigt 

hade de väldigt få riktlinjer eller bestämmelser för att hantera utveckling eller underhåll. 

Avdelningen har nyligen infört en systemförvaltningsmodell vid namn PM3
8
 vilket vår 

respondent var väldigt nöjd med. Hon menade att den löser en del av de problem som 

uppkommit när striktare styrning saknats. Efter modellens införande behöver de inte längre 

oroa sig om vem som äger ett visst problem, då det nu är styrt vem som har ansvar över 

vad. 

                                                 
8
 http://www.pais.se/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=37 

http://www.pais.se/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=37


Empiri 

33 

 

Vår respondent menar att organisationens system består på sätt och vis i ett konstant flöde 

av förändring, då verksamheten förändras konstant på grund av nya bestämmelser och 

förändringar i systemens miljö. Hon nämner Bologna-anpassningen som något som 

orsakade stora förändringar i systemen. Förändringar som måste göras sparas i dagsläget 

ihop för att sedan genomföras i en större process några gånger om året. 

Den budget som IT-verksamheten har räcker inte alltid till, och det kan vara svårt att 

övertyga ledningen om behovet för att inleda nyutveckling eller migrering. I 

migreringsprocessen de befinner sig i idag så tillkommer det ingen ny funktionalitet i det 

nya systemet, vilket vår respondent lyfte fram som något som kan orsaka skepticism hos 

ledningen. Hon menar att det kan vara svårt att sälja en idé om en kostsam process, som 

inte leder till någon synlig förbättring för användarna. 

Hon menar att en god kompetens om systemet i fråga, samt systemutvecklingsprocessen, 

hos beställarsidan kan bespara mycket tid och pengar och förenkla arbetet för alla. Ibland 

försvinner dock kompetens och kunskap på grund av personalförändringar, vilket kan leda 

till en försämrad situation. Det är inte alltid som de som vill ha förändringar förstår hur 

kostsamt en förändring kan vara, eller vilka problem det skapar när förändringar i kraven 

görs när utvecklingsprocessen redan kommit igång. Vår respondent menar dock att det inte 

har varit något problem hittills på grund av den väl fungerande dialogen mellan beställare 

och utvecklare vilket lett till en bra situation överlag. 

Vid ett samtal om organisationens framtid med respondenten så uttryckte hon en viss oro 

över att pengar inte läggs undan inför framtida ändringar. Hon lyfte fram som ett exempel 

det faktum att större mjukvaruföretag aldrig glömmer bort att nya versioner måste göras 

och ser till att det finns budget för dessa förändringar när det är väl dags att påbörja en ny 

utvecklingsprocess. Men i organisationer som inte säljer sin mjukvara så glöms det faktum 

att förändringar måste göras bort, och när en migrerings- eller nyutvecklingsprocess skall 

utföras saknas det en buffert som förenklar initierandet. Hon menar dessutom att det vore 

bra att kunna avsätta tid för att planera, det saknas ofta tid för att sätta sig ned och 

analysera verksamhetens framtid på ett konkret och tydligt sätt. 

Vår respondent uttryckte även en fundering om anledningar till att system förfaller olika 

snabbt i olika organisationer; hon menar att organisationens mentalitet kan vara en faktor. 

Om systemet är väldigt kritiskt för verksamheten och misstag kan leda till ekonomiska 

förluster menar hon att mentaliteten kan vara annorlunda på så sätt att de anställda är mer 

försiktiga, professionella och inser betydelsen av dokumentation. System som inte är 

verksamhetskritiska anses inte vara lika betydelsefulla och det är möjligt att det är lättare att 

slarva och se mellan fingrarna i vissa situationer. 
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4.1.5 Sammanställning 

Vi upprepar premisserna vi korrelerar mot för att påminna läsaren: 

 Systemförfall uppstår och leder till LS – Litteraturen vi använt oss av menar att LS 

uppstår då systemens struktur och dokumentation förfaller. 

 Anledning till förfall är att förändringar görs i systemet – Litteraturen menar att 

anledningen till detta förfall är att förändringar görs i systemet, vilket leder till 

sämre kodstruktur och dokumentation med tiden 

 En anledning till att LS finns kvar är rädsla för att mista information - Enligt 

litteraturen så är den största anledningen till att LS finns kvar hos organisationer att 

de inte vill gå miste om någon information eller kunskap som finns i systemen. 

 En anledning till att LS finns kvar är hög kostnad vid migrering – Dessutom är det 

kostsamt att migrera/modernisera dessa då de blivit så komplexa under flera års 

förändringar 

 Policys/strategier för LS behövs – Ett flertal författare nämner behovet av en 

förändring i arbetssättet vid systemutveckling. Ett längre tidsperspektiv borde finnas 

både hos ledning samt utvecklare, för att bromsa ned systemförfallet. Nyutvecklade 

system borde, enligt dessa författare, tas fram med framtida förändringar i åtanke 

 Omvärlden tvingar till kontinuerlig förändring av system – Anledningen till att 

förändringar utförs i allt snabbare takt är enligt litteraturen att omvärlden tvingar 

dem till det. Time-to-market blir allt kortare och kunder förväntar sig förändringar i 

snabbare takt än förut 

 Modernisering är att föredra framför nyutveckling – Ett flertal författare nämner att 

nyutveckling är ett kostsamt och riskabelt arbete, så modernisering och migrering av 

LS är att föredra. På så sätt kan bevarandet av information säkerställas och riskerna 

hållas till ett minimum 
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Premiss Org. 1 Org. 2 Org. 3 Org. 4 

Systemförfall uppstår 

och leder till LS 

- Ja Ja Ja 

Anledning till förfall är 

att förändringar görs i 

systemet 

- Ja Ja Ja 

Anledningar till att LS 

finns kvar är rädsla för 

att mista information 

samt hög kostnad vid 

migrering/modernisering 

Nej, stora 

investeringar vill 

utnyttjas. 

Stordatorn 

fungerar väl 

Ja, svårt att 

ersätta på ett 

billigt sätt med 

inköpt system 

Ja, datamigrering 

omöjlig samtidigt 

som information 

måste bevaras 

Ja, budget räcker 

inte till 

Policys/strategier för LS 

behövs 

- Ja, standard för 

systemen finns 

för att förenkla 

drift/underhåll 

Ja, långsiktiga 

planer och 

strategier för att 

minska kostnader 

samt stödja 

verksamhetens 

utveckling 

Ja, bättre 

styrning 

förenklar dagligt 

arbete. Ny 

systemförvaltnin

gsmodell införd 

Omvärlden tvingar till 

kontinuerlig förändring 

av system 

- Ja Ja, p.g.a. lagar, 

förordningar och 

förändringar i 

verksamheten 

Ja, p.g.a. lagar, 

förordningar och 

förändringar i 

verksamheten 

Modernisering är att 

föredra framför 

nyutveckling 

Ja, 

stordatorinvesteri

ngar bibehålls 

Nej, nya inköpta 

system med viss 

modifiering är 

att föredra 

Nej, 

modernisering är 

mer kostsamt än 

att nyutveckla 

Ja, tidigare 

systemkrav är 

bra 

utgångspunkt att 

modernisera 

utifrån 

Vinster med att förnya 

LS är lägre kostnad samt 

högre effektivitet 

Ja Ja, en 

ominvestering i 

LS:en hade varit 

mycket kostsam 

Ja, trots förlorade 

investeringar i 

systemen 

Ja, efter en viss 

ominvestering 

 

Tabellen ovan visar de svar vi fått på ett sammanfattat vis. Alla respondenter utom 

respondenten från Org. 1 ansåg att systemförfall uppstår i deras organisationer, samt att 

anledningen till detta förfall är de förändringar som görs i systemet. Respondent 1 ansåg sig 

inte besitta den kunskap som krävdes för att besvara frågan. 
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Respondent 2-4 menade att deras organisation tvingas till denna kontinuerliga förändring, 

framförallt på grund av lagar, förordningar och förändringar i verksamheten. Vidare 

menade de att policys/strategier behövs för att hantera systemen. 

Det rådde blandade åsikter hos respondenterna om huruvida nyutveckling är att föredra 

framför modernisering. Respondent 1 menade att det är viktigt att behålla de stora 

investeringar organisationen gjort i stordatorer. Respondent 2 menade att inköpta system är 

det bästa alternativet idag samtidigt som respondent 3 ansåg att det var billigast att utveckla 

ett nytt system själv. Respondent 4 tyckte att modernisering utifrån tidigare systemkrav var 

en bra utgångspunkt. 

Alla respondenterna menade att vinsten vid förnyelse av LS är lägre kostnad samt högre 

effektivitet. Respondenterna 2-4 menade att anledningen till att deras LS finns kvar i 

organisationen var rädsla för att mista information, samt den eventuellt höga kostnad som 

kan uppstå vid en migrering. Respondent 1 menade att det handlade framförallt om att 

organisationen vill utnyttja stordatorinvesteringarna till fullo. 

4.2 Analys 

Vi upprepar våra forskningsfrågor för att påminna läsaren om dem, samt försöker ge svar 

på frågorna: 

 Vad finns det för hinder till förnyelse av LS? – Budgetbegränsningar, arbetet med 

att förnya LS är väldigt kostsamt och innebär dessutom en risk för att mista 

information. Organisationer ser ingen vinst med förnyelsen då det inte förbättrar det 

dagliga arbetet och vad organisationen får för mervärde av att förnya LS är inte lätt 

att se i förväg. Det är dessutom svårt att veta i förväg hur mycket själva 

förnyelseprocessen kommer att kosta, vilket leder till ännu mer osäkerhet i 

organisationen 

 Vid en förnyelse, vilka förfaringssätt och vilka för- och nackdelar finns det med 

dessa? – Ett flertal alternativ finns för att förnya de befintliga systemen. Det saknas 

dock ett förfaringssätt som är att föredra idag. Organisationer ser väldigt olika ut 

och har gjort sina egna investeringar en gång i tiden, vilket påverkar vilken väg de 

vill ta idag. Det skiljer sig dessutom åt mellan organisationer om gammal data 

måste sparas/migreras, vilket kan vara en avgörande faktor i deras val av 

förfaringssätt 

 Vad finns det för förebyggande åtgärder som kan göras för att minimera att ett LS-

problem uppstår ännu en gång? – Vi fann inget bra svar på denna fråga utifrån vår 

undersökning. Problemet har antagligen inte blivit så allvarligt ännu, och därför har 

inte organisationer börjat arbeta med det ännu. Vi känner därmed inte att det går att 
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besvara denna fråga vid denna tidpunkt. Våra respondenter kände inte heller att de 

hade något bra svar att ge. Detta ledde till att mindre fokus lades på denna 

forskningsfråga i intervjuerna samt analysen 

Vidare kan vi dra följande slutsatser utifrån vår studie: 

 Premisserna vi hittat i litteraturen verkar till stor del stämma överrens med 

verkligheten, även om det praktiska arbetet för att lösa problemet ännu inte blivit 

påbörjat i många organisationer. Det är möjligt at detta beror på att medelåldern i de 

system vi undersökt är lägre än vad som nämns i litteratur om ämnet, så det är 

fortfarande möjligt för dem att skjuta på förnyelse av LS utan att det leder till några 

större problem 

o Det verkar dock inte som att modernisering/migrering föredras av alla 

organisationer vilket går emot teorin om ämnet. Två organisationer menar 

att det är billigare och enklare att börja om på nytt, detta kan bero på att de 

inte har ett lika stort behov av att ta med sig all gammal data från de tidigare 

systemen 

o Någon form av policy behövs i organisationer där detta är aktuellt för att 

hantera problemet. Detta regelverk bör se till att system inte blir bortglömda 

och går i många år utan underhåll, en framtidsplan bör finnas för alla system 

som även hanterar hur deras avveckling ska ske  

o Orsaken till att problemet uppstår är att omvärlden tvingar till förändring av 

systemen vilket orsakar förfall. Förändringar leder till ökad komplexitet 

vilket leder till förfall då det blir svårare att förstå sig på hur systemet 

fungerar. Men system som inte förändras självdör då de måste följa 

omvärldens och organisationens utveckling 

o Vinst vid förnyelse av LS är lägre driftkostnad samt en eventuellt högre 

effektivitet av systemen 

 Ett vanligt sätt att lösa problemen på idag är att köpa in system och/eller kompetens 

så att ansvaret ligger på någon annan 
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5 Slutsatser och diskussion 

I detta kapitel kommer vi att diskutera de slutsatser som gjorts samt våra personliga åsikter 

och tankar som kommit fram under arbetets gång. Till sist kommer vi att ge våra 

synpunkter om eventuell vidare forskning. 

 

Om det är någon generell slutsats som kan tas utifrån vår empiriska studie så är detta är ett 

aktuellt problem i många organisationer just nu. 

De premisser vi använt oss av ur teorin tycks stämma in till stor del med vad som 

framkommit ur intervjuerna. LS-problematiken är väl känd och har blivit mer 

uppmärksammad under de senare åren. Ur vårt perspektiv framkommer det dock som att 

alla organisationer inte ännu tagit tag i det praktiska arbetet som ligger framför dem i 

hanteringen av LS samt förändringen av arbetssättet för att förhindra att problemet uppstår 

ännu en gång. 

Medelåldern i systemen hos de organisationer vi undersökt verkar vara relativt låg jämfört 

med de exempel som nämns i litteraturen. Vi kan ej sätta finger på orsaken till detta, då 

organisationerna har haft IT-system under en lång tid. Premissen att 

modernisering/migrering är att föredra framför nyutveckling verkar inte stämma till fullo. 

Två av organisationerna menade att det är billigare och enklare att ”börja på ny kula” än att 

investera pengar i att analysera och modernisera ett omodernt system. Det är med andra ord 

inte kostnadseffektivt att använda det tidigare systemet som grund till ett nytt. 

Respondenten för organisation 3 uttrycker dock en oro över det faktum att informationen i 

det gamla systemet måste bevaras. Det enda alternativet enligt honom är att arkivera både 

systemet samt tillhörande data för att säkerställa att information inte kommer bort. 

Att köpa in system och/eller kompetens är tydligen ett alternativt sätt att lösa problemet 

med LS. På så sätt går det att sänka kostnaderna och flytta över ansvaret. Det gäller dock att 

utvecklingsföretaget som skapat systemet finns kvar och kan stödja systemet i framtiden. 

Ett annat problem som lyftes fram av en respondent är att utvecklingsföretag kan ändra på 

sina ”fundament” och de applikationer som finns runtomkring måste även de därefter 

förändras för att fungera tillsammans med de inköpta systemen. Det kan leda till oväntade 

merkostnader i framtiden. 

Seacord, et al. (2003) skriver att organisationer bör komma fram till ett bättre sätt att göra 

saker på istället för att förbättra det sätt som saker gjorts på förut. Med andra ord, det kan 

behövas ett helt nytt angreppssätt till LS problemet. Det är svårt att inte blicka bakåt och 

använda det gamla som utgångspunkt, men detta kan leda till att organisationer byter ut 
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gammal legacy kod mot ny legacy kod. På så sätt förlängs förvisso systemens livslängd, 

men det är kanske inte den bästa metoden ändå i slutändan. 

Det är inte helt enkelt att veta vilken åtgärd som är den bästa vid en viss tidpunkt i ett LS 

livstid. Borde systemet moderniseras eller fungerar det med bara underhållsarbete? Borde 

systemet kanske skrotas helt? Seacord, et al. (2003) skriver att organisationer som har LS 

vill försöka få tillbaka så mycket som  möjligt ur sina investeringar. För att detta ska vara 

möjligt enligt Seacord, et al. (2003) måste en realistisk analys på systemets värde göras och 

en strategi borde därefter tas fram, så att det går att analysera vilka följder olika åtgärder 

får. 

Det verkar dock inte, utifrån vår synvinkel, som om detta görs även om problemet blivit 

erkänt. Det är enklare att glömma bort LS:en än att erkänna att det kommer bli ett stort 

problem vid någon tidpunkt. Att lägga ner tid på en genomgående analys är inget som ger 

någon nytta på kort sikt och därmed är det svårare att motivera initierandet av arbetet. Det 

arbete som organisationerna gör idag verkar främst handla om att lösa problemet för 

stunden, ”Quick and dirty” som en av våra respondenter uttryckte det. 

Vid ett informellt samtal med en person som vi senare valde att inte använda som källa i 

vår rapport då organisationen inte befann i Sverige, så framkom det hur deras företag hade 

tusentals rader COBOL-kod på äldre hårdvara, med obskyrt operativsystem och det fanns 

inte en endaste människa i hela organisationen som varesig kunde COBOL eller använda 

operativsystemet. Det var ingen hemlighet och de visste att det kommer bli ett enormt 

problem när väl någonting slutar fungera, men om inte problemet uppmärksammas av 

ledningen kan de ingenting göra. 

Denna organisation är antagligen långt ifrån den enda i sitt slag, och det går inte att låta bli 

att fundera hur ledningen egentligen tänker. Hur kan man låta affärskritiska system stå utan 

personal som har kompetensen för att underhålla systemet? Och hur känns det för de 

anställda som är medvetna om problemet? De kanske har idéer om förändringar i 

arbetsprocessen och förslag till moderniseringar i systemet som skulle leda till ökad 

produktivitet, men när de vet att ingen kan göra dessa förändringar i systemet rinner alla 

bra idéer ut i sanden. 

Även fast det förvisso talas om en kommande kompetenskris inom området så menar en 

analytiker hos Ovum
9
 vid namn Gary Barnett (Mitchell, 2006), att krisen är överdriven. 

Barnett anser att organisationer som inte kan hitta kompetens lokalt nuförtiden har 

möjligheten att outsourca. Enligt honom finns det en mycket elastisk tillgång kompetens i 

Indien, där kompetenta programmerare kan lära sig COBOL vid behov. 

                                                 
9
 http://www.ovum.com/ 

http://www.ovum.com/
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Vi är tveksamma till denna åsikt. Bräckliga, undermåligt dokumenterade system med 

försämrad programstruktur kanske inte är de bästa systemen att överlämna till nyutbildade 

utvecklare i ett annat land, där kommunikationen mellan parterna kanske inte fungerar till 

fullo. Dessutom handlar inte kompetenskrisen endast om att kunna COBOL, det handlar 

enligt oss dessutom om ett äldre slags tänk, äldre hårdvara, äldre stödjande mjukvara så 

som databashanterare som slutat finnas till för årtionden sen. Det är saker som det är svårt 

att utbilda sig inom idag, då det inte finns kurser eller ens lärare som kan lära ut alla dessa 

saker. Antagligen ännu mindre i Indien där IT-branschen ännu är relativt ung. 

Det verkar råda en generell konsensus om att verksamheten på något vis finns inbakad i 

systemet i form av någon sorts tyst kunskap. Det är inte helt enkelt att förklara vad som 

menas med det, de olika författarna vi läst formulerar det på lite skilda vis, men det verkar 

vara en stark anledning till varför det finns en rädsla för att migrera bort från LS. Hur ska 

denna tysta kunskap kunna föras vidare, hur kan vi säkerställa att ingenting går förlorat? 

Detta är tydligen ett av de största problemen i organisationer som vill komma ifrån 

föråldrade system, hur kan data och information tas med till det nya? Det finns inga bra 

svar på denna fråga idag, utan det är ett aktuellt problem som en hel del människor 

antagligen jobbar med. 

En trend vi verkar se är att utvecklingsprocesser kortas ned idag, termer som Rapid 

Application Development
10

 har kommit fram där tanken är att buggar ska komma fram 

snabbare och förändringar ska göras snabbare, för att hinna med de accelererande krav som 

kund/beställare har. Men ett konstaterande som står i motsats till detta tänk är Lehmans 

andra lag, där han menar att förändringar är det som orsakar strukturellt förfall. Innebär inte 

detta att det strukturella förfallet inträffar snabbare när vi strävar efter snabbare 

förändringar? Om vi vill göra mycket förändringar snabbt, så borde kanske en viss del av 

tiden läggas på att motverka detta förfall så att systemen fortsätter vara lättbegripliga och ha 

konsistent dokumentation. 

                                                 
10

 http://en.wikipedia.org/wiki/Rapid_application_development 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rapid_application_development
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5.1 Vidare forskning 

De två största frågeställningarna vi anser lämnas obesvarade är, vad finns det för kriterier 

som orsakar att en förnyelse initieras eller är oundviklig? Samt, vad är det för konkreta 

åtgärder som kan göras för att förhindra att ett nytt LS problem uppstår i organisationer? 

Att det är dags för ett paradigmskifte av något slag verkar det råda enighet om, men det 

finns ingen generell konsensus om hur det nya paradigmet ska se ut. 

Denna studie kan ses som en indikation på att en förändring i arbets- och tankesätt ligger i 

den nära framtiden, och kan användas som grund i djupare forskning i vilka konkreta och 

praktiska åtgärder som organisationer borde ta. 
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