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Sammanfattning  
 
Ett legacy-system definieras som ett system som är byggt på förlegade standarder. De är vanligt 
förekommande inom finanssektorn där företag har haft en aktiv IT-miljö under en lång tid. Det är 
inte ovanligt att system i den sektorn är äldre än 40 år gamla. Dessa system karaktäriseras av att 
de är dyra att underhålla, lider av kompetensbrist och har en limiterad utvecklingsförmåga. Vi 
har valt att studera dessa förhållanden och har därför genomfört en deskriptiv fallstudie hos ett 
försäkringsbolag där vi analyserar deras pågående migreringsprocess från legacy-system till ett 
nytt målsystem med hjälp av kända karakteristiker och metoder. De valda karakteristiker visade 
sig vara tillämpningsbara på det inom försäkringsbolaget undersökta fallet, och visade på vikten 
av att välja rätt tillvägagångssätt i början av ett migreringsprojekt, vilket även det studerade 
försäkringsbolaget fått erfara. Försäkringsbolaget försökte initialt att genomföra ett 
migreringsarbete med hjälp av en extern leverantör som skulle leverera ett färdigt system. 
Projektet avbröts efter 2,5 år, detta då försäkringsbolaget ansåg att för stor diskrepans förelåg 
mellan leverantörernas system och företagets kravspecifikation. Företaget valde därför att 
påbörja en egenutveckling av ett nytt målsystem med syftet att inom detta migrera och 
inkorporera samtliga äldre legacy-system.  Denna satsning var framgångsrik i sig, men då 
utvecklingen av det nya systemet påbörjades 2006 innebar detta att även det egenutvecklade 
systemet utvecklades på förlegade standarder, i dagens mått. Detta har medfört behov av 
kontinuerlig refaktorering av systemet. Med detta avses omskrivning av kodbasen för systemet. 
En av metoderna för ett inkrementellt utbyte av legacy-system utgörs av just detta förfarande, 
och är något som beskrivs närmare i teorin i föreliggande uppsats.  
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1. Inledning 
 
Inom finansvärlden är det vanligt att IT-system levt kvar under väldigt många år (Financial              
Times, 2015). Många av de systemen utvecklades tidigt på 60-talet där paradigmen “If it ain’t               
broken, don’t fix it” har gjort att systemen levt kvar inom organisationernas IT-miljö genom ett               
kontinuerligt underhåll (Heidmann, 2010.). Äldre system som lever kvar inom organisationer           
kallas för legacy-system. En vanlig typ av legacy-system är så kallade bassystem som ansvarar              
för organisationers kritiska affärsprocesser. En kritisk affärsprocess är en process vars utförande            
är avgörande för att organisationen den befinner sig i skall fungera. Det finns ett stort antal olika                 
definitioner för vad legacy-system är. Crotty och Horrocks (2016) listar 3 olika definitioner på              
vad ett legacy-system är: 
 

1. Ett legacy-system är ett gammalt informationssystem inom organisationen som          
fortfarande är i drift.  
 
2. Legacy-system är de affärskritiska mjukvarusystem som motstår modifiering där          
driftavbrott kan ha en omfattande inverkan på verksamheten 
 
3. Ett legacy-system är ett system som är baserat på utdaterade teknologier men är kritisk               
i den dagliga verksamheten  

 
Vi kommer i denna uppsats att utgå från definitionen specificerad i punkt 3. Att ett system anses                 
vara ett legacy-system är därmed inte direkt kopplat till dess ålder, utan benämningen som              
legacy-system kommer från att det är byggt med hjälp av utdaterade teknologier som inte längre               
används vid utveckling av nya system.  
 
En bidragande faktor till att föråldrade system fortfarande utgör en stor del av organisationers              
IT-system är att systemen har klarat tidens prövningar. Systemen är stabila och kan arbeta med               
en lång drifttid utan avbrott. I industrin är denna faktor kritisk, där korta driftstörningar kan               
orsaka påfrestande ekonomiska skador i form av förlorade affärsöverenskommelser och förlust           
av kunders förtroende (Financial Times, 2015). Det finns då ett flertal alternativ som ett företag               
med legacy-system ställs inför. Antingen kan det nuvarande systemet leva kvar med fortsatt             
underhåll eller initiera en migreringsprocess där målet är att migrera systemen och flytta över              
funktionalitet istället för att behöva förlita sig på specifik kompetens som krävs för att ett               
legacy-system ska kunna fortleva. 
 
Kompetens blir särskilt viktigt när man arbetar med legacy-system då den kompetens som krävs              
för att underhålla dessa system tenderar att försvinna snabbare än vad ny personal kan rekryteras               
och utbildas (Sandborn, Parbhakar. 2015). En stor del av dessa system saknar dokumentation             
eller har en hög komplexitet, vilket medför att avdelningarna som har uppgiften att underhålla              
systemen inte har tid till att utföra något nytt utvecklingsarbete för organisationen, utan måste              
lägga tid på att förstå komplex kod. Detta leder till att en allt större del av företagens IT-budget                  
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går till underhåll av legacy-system, istället för implementering av nya system eller            
funktionsutveckling (Financial Times. 2015).  

1.1 Problemområde 
 
Den alltjämt snabbare tekniska utvecklingen är på många sätt en fördel för företag som med hjälp 
av nya tekniker kan effektivisera sin verksamhet och erbjuda nya produkter till sina kunder. Men 
för att kunna ta del av den tekniska utvecklingens fördelar måste företag kunna anpassa sina 
system till de nya tekniker som framställs. Företag behöver ha kapaciteten att snabbt uppdatera 
sina system för att nyttja de tekniska fördelarna innan konkurrenterna hinner före. (Heidmann. 
2010) De måste också uppdatera sig för att hålla dagens krävande och digitalt opererande 
konsumenter nöjda genom att erbjuda avancerade tekniska lösningar baserade på de nya 
teknikerna (Heidmann. 2010). 
 
Det är i denna snabba, förändringens tid som stora, äldre och väletablerade bolag stöter på 
svårigheter. Legacy-system, de system som har vuxit fram inom bolagen under hela företagets 
livstid, är i en majoritet av fall långt ifrån så anpassningsbara att företag snabbt kan förändra dem 
till att utnyttja nya tekniska utvecklingar. Legacy-systemen har trots sina problem med bristande 
modularitet, höga underhållskostnader och allmänna brokighet långt efter att de började utgöra 
ett problem för organisationerna de är aktiva i, drivits vidare (Khadka, R., Saeidi, A., Jansen, S., 
Hage, J. and Haas, G.P. 2013). De problem som systemen utgör är organisationerna de verkar 
inom i de flesta fall väl medvetna om, men trots medvetenheten om de kostnader och hinder 
dessa system utgör drivs de vidare i många år efter att problemen med systemen har identifierats 
(Khadka et.al 2013). 
 
Den fortsatta driften är till stor del avhängigt att det stöd systemen ger organisationen har 
avgörande betydelse för den dagliga verksamheten. Ett litet avbrott i driften av dessa system 
skulle leda till stora förluster för organisationen i form av förlorade arbetstimmar och kan därmed 
leda till stor skada på organisationens anseende. Eftersom systemen har varit i drift inom 
organisationerna under en lång tid, utgör de ofta grundval för resten av organisationens 
systemstöd. En passande metafor är att tänka sig en fysisk butik som länge har varit mycket 
framgångsrik. Under åren har butiken utökats med fler och fler våningar allt eftersom de utökat 
sin verksamhet. Det börjar dock märkas att grunden byggnaden står på börjar att svikta och en 
rejäl reparation behöver göras, i värsta fall bytas ut helt. Hur butiken ska kunna genomföra detta 
utan att stänga, samt att butiken under den tid de håller stängt lider ekonomisk förlust och 
förlorar kunder, kan likställas med de problem en organisation som förlitar sig på legacy-system 
kan komma att erfara. 
 
Till slut kommer en tid då det inte längre går att skjuta på problemet utan en flytt av 
systemfunktionalitet (reparation av grunden) eller ett komplett utbyte av systemet måste 
genomföras (byta ut grunden). Denna typ av flytt eller utbyte kallas för en systemmigrering. Det 
har under åren lagts fram en rad olika strategier och metoder inom akademin som organisationer 
kan nyttja för att navigera kring detta problem, men det är svårt att veta om dessa strategier de 
facto används vid migrering inom organisationer idag.  
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1.3 Syfte / frågeställning 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka en migreringsprocess av legacy-system hos ett 
försäkringsbolag. Vi ämnar att analysera försäkringsbolagets migreringsprocess utifrån härledda 
teoretiska strategier och metoder från tidigare forskning om migrering av legacy-system. Vi avser 
vidare att analysera migreringsprocessen och dra slutsatser att beakta vid en migreringsprocess 
av legacy-system hos ett försäkringsbolag.  
De forskningsfrågor vi har utgått är dessa: 
 

● Hur överensstämmer försäkringsbolagets migreringsprocess med akademiskt föreslagna 
strategier och metoder?  

 
● Vilka erfarenheter har varit viktigast för försäkringsbolaget i framtida 

migreringsprocesser?  

1.4 Kunskapsprodukt och kunskapsintressenter 

Kunskapsprodukten av denna studie är beskrivande kunskap kring hur ett försäkringsbolag valt 
att arbeta med sina legacy-system i relation till akademiskt etablerad strategi. Vad som har varit 
framgångsrikt samt vilka tillkortakommanden de har haft och vilka erfarenheter företaget gjort 
som grund för deras framtida migreringprocess.  

Kunskapen som framkommer i denna studie kan vara av värde för försäkringsbolag som ämnar 
att själva genomföra en migrering av legacy-system. 

1.5 Avgränsning 

Vi undersöker i denna uppsats vilka verksamhetsmässiga principer som nyttjas av ett 
försäkringsbolag som genomför en migrering av legacy-system och vilka verksamhetsrelaterade 
slutsatser vi kan dra av detta. Uppsatsen har därför ett verksamhetsperspektiv på IT och 
exkluderar därmed områden som systemutveckling - där diskussioner om kodstandard och 
implementation ingår. Denna uppsats undersöker heller inte den tekniska arkitekturen kring 
legacy-system annat än att belysa modern teknisk standard i kontrast till förlegad.  
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2. Metod 

I metodavsnittet beskriver hur vi gick tillväga när vi genomförde vår fallstudie, hur vi inhämtade 
datan samt behandlade och analyserade den. 

2.1 Forskningsstrategi 

Problemen med legacy-system inte är unik för några få organisationer, utan att problematiken 
snarare är aktuell inom flera stora bolag idag. Problematiken är speciellt aktuell i bolag som är 
aktiva inom bank och försäkring då de ofta har haft en digital miljö under mycket lång tid. Då vi 
inte hittat någon specifik litteratur angående migrering av legacy-system hos försäkringsbolag 
gör det särskilt intressant att undersöka ett sådant företag för vår studie. 

 
Den valda forskningsstrategin för denna uppsats är att utföra en deskriptiv fallstudie. En             
fallstudie utmärks av att forskaren observerar det fenomen som skall undersökas i sitt naturliga              
tillstånd och fortsätter att existera där efter att undersökningarna av fenomenet är genomfört. Det              
ger en djupare och mer detaljerad förståelse för det undersökta fenomenet än om det skulle               
utföras exempelvis en enkätundersökning. Fallstudiens syfte är att ge ett djup i kunskapen             
snarare än bredd. Det som utmärker den deskriptiva fallstudien är att denna leder till en               
detaljerad analys som förklarar varför fenomenet existerar då det undersöktes, hur fenomenet            
kom att existera på det sätt som det gör och vilka beslut som låg bakom (Oates, 2016). 
 
Fallstudierna har även som fördel att de underlättar för forskaren att undersöka komplexa             
situationer där det är svårt att studera en isolerad faktor. Strategin underlättar även studier av               
alternativa anledningar till att forskningsproblemet existerar (Oates, 2016). Vi anser därför att            
utföra en deskriptiv fallstudie är den strategi som på bäst sätt kan hjälpa oss tillskansa den                
kunskap och förståelse vi behöver för att uppnå vårt syfte med uppsatsen. 

2.2 Datainsamlingsmetod 
 
Vår huvudsakliga datainsamling utgår från intervjuer med gjorda med anställda på ett            
försäkringsbolag som har djup insikt i hur företaget arbetar med hantering och migrering av dess               
legacy-system. Initialt hade vi planerat att intervjua 5 personer men av schematekniska skäl föll              
en intervju bort (fd IT-chef på företaget) samt att en intervju utgick på grund av tidsbrist. De tre                  
personer vi har intervjuat har rollerna chefsarkitekt för lösningsarkitektur, chefsarkitekt för           
verksamhetsområde samt en verksamhetsarkitekt, samtliga med flerårig och djup kunskap          
avseende företagets sätt att arbeta med legacy-system. Vi använder oss av semistrukturerade            
intervjuer. Varför vi valt denna metod, och inte strukturerad intervju, är för att vi vill att de                 
intervjuade ska ha möjligheten att uttrycka sig fritt kring ämnet och därmed introducera sina egna               
tankesätt (Oates. 2016). Då vi inte strävar efter att vara generaliserande, utan det vi söker är                
förståelse kring ämnet migrering av legacy-system hos försäkringsbolag, har vi användning för            
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de olika ämnen och tankar som intervjuobjektet spontant kan tänkas ta upp under intervjun. Som               
teoretiskt ramverk för intervjuerna har vi använt oss av den teori som presenteras i kapitel 3                
Teoretisk bakgrund, för att konstruera relevanta, framförallt öppna frågor som kan hjälpa oss att              
kunna beskriva migrering av legacy-system hos försäkringsbolaget. 
 
Vi fick genom kontakt med en högt uppsatt IT-chef på försäkringsbolaget hjälp med att hitta               
personer som var relevanta för vår uppsats. Intervjuerna bokades upp med flera dagars             
mellanrum då vi behövde tid till att transkribera och analysera intervjuerna innan vi gick vidare               
med nästkommande. En intervju varade mellan 30-45 minuter. Två av intervjuerna ägde rum på              
de intervjuades arbetsplats och en genomfördes via Skype. De svar vi fick var utförliga och det                
märktes att de intervjuade föreföll väldigt insatta i ämnet, vilket gjorde det möjligt att ställa               
följdfrågor.  
 
Alla intervjuer spelades in för att säkerställa att ingen data gick förlorad. De inspelade              
intervjuerna transkriberades och utgör grunden för vår kvalitativa dataanalys. 
 
2.3 Metod för dataanalys 
 
Den studiemetodik vi valt är av typen fallstudie och vi har inhämtat vår data från intervjuer och                 
litteraturstudier av relevanta teorier varför vi har valt en kvalitativ analysmetod. 
 
Intervjuerna transkriberades och tematisk analys enligt Oates (2016) företogs. I denna analys            
identifieras genom en systematiskt förfarande teman och nyckelord vilka kan ge en helhetsbild             
kring vilka problemområden som finns. Intervjuer har en tendens att producera stora mängder             
data, där delar av den insamlade datan inte är relevant för att besvara forskningsfrågan (Oates,               
2016). Vi arbetade med att extrahera endast den relevanta datan. Då dessa meningsbärande             
enheter extraherats ur texten genomförde vi sedan djupare analyser av den extraherade datan där              
vi fokuserade på att identifiera återkommande ord i texten för att kunna kategorisera och              
tematisera resonemang och ideer. Med hjälp av de teman vi hittat undersökte vi vilka relationer               
som finns mellan olika teman i texten. Detta i syfte att ge oss en djupare förståelse för den data vi                    
utvunnit ur intervjuerna, för att hjälpa oss besvara våra forskningsfrågor. De citat som vi              
använder oss av i vår empiri har delvis redigerats och anpassats för skriftspråk. Den data och de                 
citat vi extraherat från intervjuerna har vi analyserat mot bakgrund av den forskning som              
presenteras i vår teoretiska bakgrund. 
 
Genom uppsatsskrivandet har vi nyttjat vi en abduktiv forskningsprocess. Arbetet är av denna             
processtyp eftersom vi genomför en fördjupad analys av en fallstudie och inte försöker härleda              
någon hypotes eller teori.  
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3. Teoretisk Bakgrund 
 
I detta avsnitt presenterar vi den för vår uppsats relevanta teoretiska bakgrund vi har funnit 
genom de litteraturstudier vi genomfört samt liknande tidigare genomförd forskning. 
Litteraturstudien har bestått av artiklar som berör migrering av legacy-system samt allmän 
forskning kring dessa. Det är utifrån den nedan presenterade teori som vi har utgått ifrån när vi 
konstruerat intervjufrågorna.  
 
3.1 Faktorer som driver behovet av systemmigrering 
 
Med bakgrund i vår litteratursökning har vi identifierat tre kärnområden kopplade till drift av 
legacy-system.  

3.1.1 Höga underhållskostnader 
 
Kostnaden för att genomföra förändringar i ett system blir ofta högre ju äldre systemet är. Det                
kommer från att när ett system åldras och uppdateras av ett flertal olika utvecklingsteam ökar               
systemets komplexitet. Denna komplexitet gör systemet svårare och mer tidskrävande att förstå            
och sätta sig in i. Förändringar som är relativt små och torde vara lätta att implementera kan                 
därmed istället bli stora komplicerade uppgifter som kräver en stor tidsåtgång från ett stort antal               
utvecklare att implementera (Sommeville, 2008). 
 
3.1.2 Brist på kompetens 
 
Det finns en stor brist på kompetens för att underhålla legacy-system. Det finns inte längre 
universitetsutbildningar som utbildar nya studenter inom äldre programmeringsspråk, vilket leder 
till att kompetensen snabbt krymper då en åldrande arbetsstyrka går i pension eller letar sig till 
nya arbetsområden (Sandborn, Prabhakar. 2015). Det skall dock nämnas att det idag går att hitta 
kompetens genom outsourcing, till exempel i Indien. Detta skapar dock risker då organisationer 
kan tappa kontrollen över sina system på grund av att kompetensen inte finns inom 
organisationens ramar.  

3.1.3 Avsaknad av anpassningsbarhet 
 
Legacy-system är ofta mycket svåra, eller i värsta fall omöjliga att bygga ut med nya funktioner. 
Vilket gör att nya system måste utvecklas för att täcka upp för de äldre systemets svagheter. 
Detta skapar med tiden en komplext sammankopplad IT-miljö vilket bidrar till ökade 
underhållskostnader. Det är även svårt att anpassa systemen till att hantera oväntade ökningar i 
behov av processeringskraft vilket gör att de kan vara svåra att anpassa till moderna 
användarmönster (Heidmann. 2010). 
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3.2 Strategier för migrering 

Vi har även i vår litteratur identifierat olika strategier för migrering av legacy-system. Althani 
och Khaddaj beskriver i sin artikel Systematic review of legacy system migration (2017)  tre olika 
migreringsstrategier. De olika strategierna omfattar i sin tur ett antal metoder. Artikeln är en 
review-artikel som har sammanställt akademiska strategier och metoder som kan appliceras i 
moderniseringen av legacy-system. 

3.2.1 Inkrementell migration  

Under denna kategori faller strategier som nyttjas då systemet stegvis migreras över till en ny 
teknisk arkitektur. Den typen av migrering passar då det äldre systemet inte längre på ett effektivt 
sätt hjälper organisationen att uppnå sina affärsmässiga mål och systemet är av en sådan låg 
kvalité att underhållsarbetet utgör en kostnad som inte kan motiveras av systemets funktionalitet 
(Althani, Khaddaj 2017). I denna kategori finner vi Renaissance method   (Warren, Ransom. 
2002)  som utöver att tillhandahålla en plan för inkrementell migrering också är en metod för att 
kontinuerligt modernisera ett system. Denna metod förklaras mer utförligt i avsnitt 3.3. 

3.2.2 Fullständig migration  

En annan kategori är för ett företag att genomföra en migrering som faller inom fullständig 
migrering. Detta tillvägagångssätt innebär att systemet byggs om från grunden. Så kallad Big 
Bang eller Cold Turkey-strategi (M. L. Brodie M. Stonebraker, 1995). All funktionalitet 
nyutvecklas, all data omvandlas och gränssnitt byts ut. Målet med att göra en fullständig 
migration är att bygga ett system som använder sig av modernare hårdvara, tekniska plattformar 
och arkitektur. Det nya systemet bör konstrueras med en inbyggd modularitet vilket underlättar 
för framtida moderniseringsarbete. En inbyggd modularitet minskar risken för att en ytterligare 
fullständig migration av systemet ska behöva genomföras i framtiden. Då systemet är 
färdigutvecklat behöver all data överföras. När sedan systemet bekräftat innehåller all data, och 
uppfyller de krav som ställs på systemet, stängs legacy-systemet av och det nya systemet har 
således ersatt det gamla (Althani, Khaddaj 2017). 

 
Det skall dock poängteras att fullständig migration beskrivs som den mest riskfyllda strategin för 
systemmigrering. (Althani, Khaddaj 2017). Detta på grund av att ett legacy-system i de flesta fall 
har utvecklats under en mycket lång tid och har under sin livslängd ständigt anpassats för att 
kunna tillgodose verksamhetens olika krav. Alla de olika krav som legacy-systemets 
funktionalitet möter är inte alltid fullt dokumenterade, och att finna alla dessa krav kan vara en 
komplex, utmanande och tidskrävande process (Comella. Et al. 2000). 
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3.2.3 Partiell migration 

Metoder som faller under kategorin partiell migration är sådana som migrerar en del av 
applikationerna till ny typ av miljö. Denna typ av migrering utförs ofta med hjälp av Commercial 
off the Shelf-system  (COTS). Det är färdiga applikationer och system som tillhandahålls av 
externa leverantörer och som kan konfigureras för att utföra vissa av organisationens processer. 
Denna typ av strategi är passande då det är icke-affärskritiska system som behöver bytas ut och 
då det inte finns resurser till att specialbygga en lösning för den process som det tidigare 
systemet utförde. COTS system är ofta byggda för att vara så generella och enkla att 
implementera i en systemmiljö som möjligt (Althani, Khaddaj 2017). 

3.3 Renaissance method 

Renaissance method är en vidareutvecklad metod inom inkrementell migrering vilken har som 
mål att tillhandahålla ett strukturellt ramverk för hur ett legacy-systems kodbas refaktoreras och 
sedan kontinuerligt förändras för att bibehållas modernt till en så låg risk och kostnad som 
möjligt. Genom att kontinuerligt låta systemet utvecklas i den riktning organisationen kräver 
minskar risken för att systemet skall bli ett legacy-system. Det centrala i metoden är att 
förändringar skall göras inkrementellt och över tid, vilket minskar risken för komplikationer som 
kommer med att göra få stora förändringar. De korta perioderna mellan de mindre 
uppdateringarna tillåter utvecklarna av systemet att snabbt få feedback på den senaste 
uppdateringen, vilket även ökar kvaliteten på ny funktionalitet. Den inkrementella utvecklingen 
tillåter även organisationen att sprida ut kostnaden för systemet över tid (Warren, Ransom 2002). 
Metoden är utvecklad med tanke att vara så generaliserbar som möjligt. Detta för att metoden 
skall kunna appliceras inom många olika typer av organisationer och migreringsprojekt. 

 
Figur 1. Renaissance method 

 
Processen är uppdelad i två delar. Ett stabilt bassystem som kan agera som grogrund för framtida 
utveckling måste först utvecklas. För att minska risk och kostnad för organisationen görs det 
genom reengineering av ett äldre system. Denna reengineeringsfas är den första delen i metoden. 
Ett fullständigt utbyte av systemet bör endast genomföras i fall där de olika reengineering 
lösningar som finns inte är rimliga att genomföra, eller där en reengineering inte skulle bidra med 
en tillräckligt stor sänkning av systemets underhållskostnader.  
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Metoden definierar olika strategier som kan tillämpas beroende på systemets kvalite. Den 
simplaste av dessa strategier är att fortsätta underhållet av systemet utan att göra några 
refaktoreringar. Har systemet en utförlig dokumentation, organisationen har den rätta 
kompetensen för att underhålla systemet, systemet håller en acceptabel kvalité och uppfyller de 
krav som ställs på systemet, kan det vara av värde att endast utföra rutinmässigt underhållsarbete. 
För många legacy-system är dock detta inte ett rimligt val på grund av stora underhållskostnader. 
I dessa fall är reengineering ett mer passande val (Warren, Ransom. 2002). Inom begreppet 
reengineering har Warren och Ransom definierat tre olika typer av reengineering vilka är av 
intresse för vårt fall:  
 
Restructure  är att refaktorera koden för att göra den mer lättförståelig. Refaktoreringen görs 
genom att implementera kodstandarder, eliminera redundant kod, upprätthålla kodstandarder 
samt att minska mängden kopplingar mellan olika komponenter. Att strukturera om koden 
innebär inga direkta förändringar för användarna, men kan i framtiden leda till minskade 
underhållskostnader då systemet blir mindre komplext och därmed lättare att hantera(Warren, 
Ransom. 2002). 
 
Rearchitecture  innebär att systemets underliggande arkitektur uppdateras till en som är bättre 
anpassad till framtida teknisk utveckling. Att genomföra ett utbyte av ett systems arkitektur är 
generellt sett förknippat med större risk för komplikationer inom utvecklingsfasen, samt en större 
kostnad än restructure, men kan leda till att systemet kan vidareutvecklas under en mycket längre 
period då moderna arkitekturella mönster ofta har ett större fokus på att facilitera 
vidareutveckling (Warren, Ransom. 2002). 
 
Redesign with reuse  är besläktat med Rearchitecture  på det sättet att den affärslogik och de 
komponenter som existerar inom legacy-systemet i så stor utsträckning som möjligt integreras 
med den nya arkitekturen. Denna typ av metod berörs inte närmare i vår uppsats. 
 
Efter att systemet har genomgått reengineeringsfasen skall det säkerställas att det hålls modernt. 
Detta kan göras med hjälp av Renaissances processmetod, vilket är det andra och längsta steget i 
Renaissance method. Renaissances processmetod är uppdelad i fyra faser som itereras över 
systemets livstid. Plan evolution  är alltid det första steget. Det är i denna fas skall det avgöras 
ifall de följande tre faserna bör genomföras. Ifall de systemansvariga under denna fas kommer till 
slutsatsen att systemet inte kommer att uppfylla tillräckligt med nytta i framtiden skall inte de 
efterföljande faserna genomföras och systemet bör stängas ned.  
 
Under fasen implement planeras hur systemet skall utvecklas och planen för transformationen 
genomförs. Det transformerade systemet installeras sedan under en delivery fas då också de som 
skall arbeta med systemet utbildas i de nya funktionerna.  
 
Under deploy and use  slutförs installtionen av det transformerade systemet och dokumentation 
om de genomförda förändringarna skapas för att fungera som underlag till framtida Plan 
evolution- faser. I vårt förefintliga arbete kommer Renaissances process method inte ytterligare 
återspeglas i vår analys. 
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3.4 Mjukvaruarkitektur  

Mjukvaruarkitektur beskriver ett systems olika mjukvarukomponenter, dess relationer till 
varandra och hur information flödar mellan dessa. Arkitektur används som en plan för hur ett 
system skall byggas för att uppnå de krav som ställs på systemet idag men även krav som kan 
komma att ställas i framtiden. Ett grundläggande syfte med mjukvaruarkitektur är att underlätta 
hanteringen av komplexiteten som uppstår i mjukvarusystem, samt de modifieringar av systemet 
som uppstår allt eftersom verksamhetens krav på systemet förändras över tid (Booch, Krutchen. 
1999). 

Nedan följer definitioner på tre arkitekturella mönster vilka omnämns i våra intervjuer, varför vi 
tar upp dem nedan. 
 
3.4.1 Monolithic architecture pattern 
 
En monolitisk arkitektur kännetecknas av en kodbas som är starkt kopplad mellan sina tjänster. 
Utvecklare som arbetar med denna arkitektur måste förhålla sig till och garantera att alla andra 
tjänster fortsätter att fungera när de adderar funktionalitet. Den starka kopplingen resulterar i att 
komplexiteten i kodbasen ökar när ny funktionalitet läggs till. Det begränsar möjligheten för 
innovation och vidareutveckling i så måtto att om en tjänst slutar att fungera i applikationen 
slutar även övriga tjänster att fungera, detta beskrivs i litteraturen som en “single point of failure” 
(Villamizar, M., Garcés, O., Castro, H., Verano, M., Salamanca, L., Casallas, R. and Gil, S. 
2015). 
 
3.4.2 Service oriented architecture (SOA) 
 
SOA är en arkitektur som är väl anpassad för att bygga verksamhetsomfattande applikationer 
som är baserade på olika tjänster (services). SOA fokuserar på konstruktionen av självständiga 
affärsinriktade tjänster som tillsammans kan kombineras för att skapa komplexa och 
meningsfulla affärsprocesser inom verksamheten. Som namnet antyder är tjänster det 
fundamentala inom SOA (Rosen, M., Lublinsky, B., Smith, K.T. and Balcer, M.J. 2008). 
 
SOA skapar potentialen för en organisation att bli mera flexibel och agil för att kunna anpassas 
till nya affärskrav med minsta möjliga reaktionstid. Då SOA bygger på en stor tillgång av olika 
tjänster krävs det att de kan byggas självständigt inom organisationen, vilka sedan görs 
tillgängliga för framtida processutveckling. En annan hörnsten inom SOA är loose coupling. Det 
innebär att tjänster i stor utsträckning bör kunna fungera utan att behöva samspela med andra 
tjänster, detta säkerställer i sin tur att SOA uppnår målet med att tillåta organisationen att agilt 
skapa flexibla komplexa affärsprocesser (Rosen et al. 2008).  
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3.4.3 Microservices 
 
Microservices är en implementering av Service oriented architecture. Prefixet “micro” kan tolkas 
som om denna typ av tjänsteutveckling hanterar något litet men i själva verket innebär det att 
flera tjänster som är utvecklade att utföra en typ av funktionalitet sammankopplas för att skapa en 
applikation. Microservices är alltså liksom SOA en så kallad löst kopplad mjukvaruarkitektur, 
vilket bidrar till applikationens stabilitet och förbättrade utvecklingsmöjligheter, då varje tjänst 
kan individuellt designas, utvecklas, och testas innan den implementeras (Familiar. 2015 s. 9-10). 
Fördelen med microservices är att utvecklarna av applikationen kan behandla de olika tjänsterna 
separat vilket påskyndar utvecklingsprocessen samt sänker kostnad för förändring.  (Familiar. 
2015 s. 11) 
 
3.5 Mergers & acquisitions (M&A)  
 
När väletablerade företag och organisationer med hög omsättning växer är det inte ovanligt att de 
genomför en så kallad “merger and acquisition” (M&A). Med detta menas att ett företag gör en 
sammanslagning och förvärv av ett annat företag med målet att få en högre omsättning och en 
mer marknadsinflytande position. Finansbolag JP Morgan rapporterar att transaktionsvolymen 
uppgick till 3,7 miljarder dollar förra året i den globala M&A-marknaden (2018 Global M&A 
Outlook. 2018). När en sådan affär genomförs följer även det förvärvade företagets IT-system 
med, gammalt som ungt. Företaget kommer därför att behöva integrera de förvärvade systemen i 
den nu gemensamma IT-miljön. Chang, S.I., Chang, I.C. och Wang, T skriver i sin 
forskningsartikel Information systems integration after merger and acquisition  (2013) att endast 
24% av företag som genomför en M&A involverar IT i deras förberedande M&A-planering. 
 

3.6 Tidigare forskning 
 
Tidigare forskning som behandlar migrering av legacy-system inom försäkringsbranschen är 
begränsad. För att hitta tidigare forskning och källmaterial användes sökorden “Legacy system”, 
“Migration”, “IT-system  evolution”, “Migration strategies”, “Case studies”, “Insurance” och 
“finance”  i databaserna Google Scholar och IEEE Xplore Digital Library.   Inom bankvärlden där 
liknande föråldrade legacy-system förekommer återfinns viss erfarenhet i litteraturen. En 
fallstudie som berör migrering av legacy-system från 2013 beskriver förloppet hos en av 
Nederländernas största banker som genomförde ett utbyte av den arkitekturella basen (Khadka. 
R, Saeidi. A, Jansen. S, Hage. J. Geer 2013). Ytterligare studier med liknande drag är en 
fallstudie från Uppsala Universitet är en C-uppsats som berör migrering av legacy-system hos 
svenska Handelsbanken ur ett IT-arkitekturperspektiv (Fahlgren, J. Tigerström, V. 2014).  
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3.6.1 Migrating a Large Scale Legacy Application to SOA: Challenges and Lessons 
Learned. 
 
I denna fallstudie undersöks migreringsprocessen av ett betalningssystem från legacy till en 
service-orienterad arkitektur hos en stor nederländsk bank (Khadka et al. 2013). Bakgrunden till 
migreringen var bankens behov att anpassa sig till det då nyligen införda gemensamma 
europeiska betalningsområdet SEPA (Single Euro Payments Area). Den IT-arkitektur som 
bankens betalsystem tidigare nyttjade innebar att de inte hade möjligheten att implementera den 
erforderliga funktionaliteten. Legacy-systemets befintliga arkitektur var avhängigt ett stort antal 
förändringar av systemet som gjorts under de år systemet varit i bruk. Det stora antalet 
förändringar skapade en kod och arkitekturella struktur som blev mycket komplex och svår att 
underhålla och modifiera. Dess komplexitet ledde till minskad förmåga till förändring och 
modernisering men också höga underhållskostnader.  En utmaning med att migrera ett stort och 
komplext legacy-system som har varit i drift under en lång period, är att identifiera vilka delar av 
systemet som skall behållas och moderniseras, vilka som skall nyutvecklas på en modernare 
teknisk plattform, och vilka som möjligtvis kan drivas vidare med hjälp av fortsatt underhåll. 
(Khadka et al. 2013). För att lyckas med dessa klassificeringar av systemets funktionalitet 
genomfördes en grundlig analys av systemets olika delar och funktionalitet. De kriterier som 
nyttjades i klassificeringen är hur avancerat det är att underhålla systemet, nivån av koppling 
mellan ett system och dess olika funktioner, samt hur mycket duplicerad funktionalitet som 
existerar inom och mellan systemen. Banken bestämde att den funktionalitet som är mest kritisk 
för att den dagliga verksamheten och samtidigt besitter störst potential för ekonomiska 
besparingar ska egenutvecklas inom organisationen. Detta för att säkerställa att organisationen i 
framtiden har kontroll över den mest kritiska funktionaliteten och att alla de krav som 
organisationen ställer på denna funktionalitet uppfylls. Funktionalitet som har ett lågt så kallat 
affärsvärde vilket innebär att dess funktion inte påverkar organisationens renomé eller dagliga 
verksamhet i en betydande utsträckning, kan förläggas till en tredje part genom outsourcing eller 
inköp av ett commercial off the shelf-system. Khadka et al. poängterar också vikten av att hela 
organisationen är delaktig i besluten om migreringsstrategi, och är delaktig i de beslut rörande 
verksamhetskrav som ställs på systemet. Affärsdelens delaktighet är av stor vikt för att 
säkerställa att verksamhetskrav uppfylls och organisationens IT-avdelning måste vara delaktig 
för att avgöra och förklara vilka tekniska möjligheter till migrering som finns. Organisationen 
måste även erbjuda vidareutbildning till den personal som tidigare har arbetat med underhållet av 
legacy-systemen. Vidareutbildning av personalen ökar viljan att stödja migreringen från det 
system där de har sin expertis, till det nya målsystemet där de utbildas till att få kompetensen 
istället för att bli utbytta med ny personal. 
  

3.6.2 Migrering av transaktionstunga legacy-system: En fallstudie hos Handelsbanken 
 
Denna C-uppsats är en fallstudie i hur svenska Handelsbanken arbetar med att migrera sina 
transaktionstunga legacy-system utifrån ett IT-arkitektursperspektiv. (Fahlgren, J., Tigerström, 
V. 2014) Uppsatsen beskriver Handelsbankens migreringsprocess där bland annat 
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programmeringsspråket flyttas bort från COBOL till det modernare programmeringsspråket Java. 
Plattformen för systemen bibehålls dock oförändrad. I denna studie beskrivs Handelsbankens 
bakomliggande faktorer till valet att genomföra en migrering, vidare beskrivs i slutsatsen en 
modell omfattande 5 delprocesser vid Handelsbankens migrering. Handelsbankens 
migreringsprocess har skett stegvis och de bakomliggande faktorerna till migrering diskuteras 
utifrån de nämnda i avsnitt 3.1. Dessa beskrivs som kompetensbrist, dålig flexibilitet samt höga 
driftskostnader. Handelsbankens syn på kompetensbrist har varit att den inte är särskilt kritisk då 
det går enkelt att utbilda utvecklare som är bevandrade i ett programmeringsspråk till ett annat. 
Dålig flexibilitet beskrivs som den drivande faktorn där kostnaden för vidareutveckling anses 
vara för hög, detta eftersom komplexiteten i systemen har förvärrats genom åren vilket resulterar 
i en begränsad utvecklingsmöjlighet. Handelsbanken separerar begreppen underhåll- och 
vidareutvecklingskostnader från driftkostnader då man anser att systemen är så pass 
väloptimerade att de inte utgör en stor kostnad att driva. Handelsbanken poängterar att 
kostnaderna för vidareutveckling är det som värderas högst.  
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4. Fallstudie vid försäkringsbolaget 
 
Informationen i detta kapitel är hämtad från tre intervjuer vilka utfördes på ett försäkringsbolag 
som en del i vår deskriptiva fallstudie. Intervjupersonerna har rollerna chefsarkitekt inom 
lösningsarkitektur, chefsarkitekt samt verksamhetsarkitekt på försäkringsbolaget och 
informationen som vi kunnat utvinna ur dessa intervjuer är därför relevant för vår studie. Den 
kursiverade texten är citat tagna ur intervjuerna. Företaget och de intervjuade har anonymiserats. 

4.1 Försäkringsbolaget och dess systemmiljö 
 
Försäkringsbolaget är ett internationellt opererande företag som är resultatet av ett antal olika 
företagsförvärv (M&A) av nationella och internationella bolag genomförda under en 5-årsperiod. 
De olika bolagen hade alla nyttjat olika digitala lösningar sedan 70-talet och gjort stora 
investeringar i systemstöd till verksamheten. Vissa system har varit aktiva i 40 år och under 
denna tidsperiod har fortsatta investeringar, i de redan existerande systemen gjorts, samt att nya 
system har implementerats allt eftersom organisationernas affärskrav förändrats.  
 
På grund av avsaknad av gemensam arkitekturell styrning har förvärvet resulterat i att 
affärsområdet för privatkunder idag har ca. 800 olika applikationer. Utöver affärsområdet för 
privata kunder finns även inom försäkringsbolaget områden för företag och industri vilka har 
ytterligare system. Totalt sett över hela organisationen finns det därmed ett mycket stort antal 
system, där många uppfyller kriterierna för att vara legacy-system.  
 

“- Vi har haft en digital produkt i 40 år, det har även banker haft länge. 
Det innebär att man tidigt gjorde system-implementeringar i vilka man 
gjorde gigantiska investeringar i systemstöd för längesedan, som man 
sedan har gjort fortsatt stora investeringar i, som man egentligen borde 
ha försökt ta sig i ur under ganska lång tid men vilket man inte har gjort. 
Detta gör att man sitter mer och mer fast. Det är därför vi pratar om 
Legacy.“ 

 
Det stora antalet system kommer till stor del av att alla de olika bolagen innan 
sammanslagningen hade egna systemportföljer som var byggda för att kunna stödja varje enskilt 
bolags affärsverksamhet. En systemportfölj är det antal aktiva system som används inom ett 
företag. När bolagen slogs samman integrerades de olika bolagens systemportföljer i det 
nyskapade företagets systemmiljö. På grund av att det inte lades något fokus på att konsolidera 
de olika systemportföljerna, samt att jämföra de olika systemens funktionalitet, fick det 
nyskapade bolaget en mycket stor och komplex systemportfölj. 
 

“- Problemet är det här, vi har haft en lite för svag eller en avsaknad av 
arkitekturell styrning. Ibland är det ju dock så att man har kommit dit man 
kommit för att man haft ganska lösa tyglar. Men, det borde ju inte 
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nödvändigtvis vara så att man behöver 800 olika applikationer. Men det 
behövs ett stort systemstöd för att hantera en komplex business. Men det är 
ironiskt att tro att man klarar sig på 10 stycken och 800 är kanske lite 
mycket”. 

4.2 Anledningar till att migreringen genomförs 

Att försäkringsbolaget efter sammanslagningen hade en mycket komplex, fragmenterad 
systemportfölj med ett 10-tal olika bassystem, som alla klassificerades som legacy, ansågs vara 
ohållbart i framtiden. Därför togs beslutet om att funktionaliteten skulle migreras till ett nytt 
målsystem. Nedan följer de anledningar som låg till grund för att migreringen genomfördes 

4.2.1 Höga underhållskostnader 
 
En av de grundläggande anledningarna till beslutet om att migrera bassystemens funktionalitet 
till ett nytt system var att den nuvarande systemportföljen och mängden bassystem resulterade i 
en stor kostnad för organisationen vilken ansågs kunna minskas med hjälp av en konsolidering 
och migrering. Varje system som är i bruk inom organisationen behöver regelbundet underhåll 
och utvecklingsstöd för att säkerställa att systemet levererar den funktionalitet som förväntas. Det 
innebär att det begränsade antal utvecklingstimmar som finns inom organisationens IT-avdelning 
till stor del går till underhåll av äldre system istället för utveckling av nya funktioner och mer 
moderna system. En mindre mängd system skulle resultera i att färre utvecklingstimmar gick till 
underhåll av äldre system och innebära en stor kostnadsbesparing. Kostnader kommer även ifrån 
den stora mängden överlappande funktionalitet som ges från företagets stora systemportfölj. 
 

“- Resultatet av den mergen var att vi stod inför en systemportfölj som var 
rimligt fragmenterad. I Sverige var väl kanske där det var värst ställt med 
4-5 försäljningssystem. Och det var lite bättre i de andra länderna men 
allt som allt så var det ett 10-tals bassystem, de största synergi-drivarna i 
att kunna få ett billigare företag är att få de samlade.” 

 
“- Så kan man konsolidera systemen, dels för att få ner 
underhållskostnaden men också för att få upp expertisen runt 
funktionaliteten. Men också för att kunna få en snabbare förändringstakt.” 

4.2.2 Förenkla arbetsflödet 

Försäkringsbolaget vill minimera och automatisera antalet extra uppgifter och system som en 
anställd behöver hantera för att kunna utföra sitt arbete.  
 

“- Allting som kräver workarounds i form av att användare behöver göra 
fler saker blir väldigt kostsamt. Om du har 1 miljon bilar och det tar 20 
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sekunder extra att utföra något. Om du tar 1 miljon gånger 20 sekunder så 
blir det väldigt mycket tid.”  

4.2.3 Kompetensbrist 

Systemportföljens varierande innehåll avseende olika teknologier, innebär att det krävs en stor 
mängd olika tekniska kompetenser inom organisationen för att säkerställa att systemen sköts och 
underhålls på rätt sätt. Idag nyttjar företaget kompetenser inom Java, Cobol, C#, .Net, SQL, SAS, 
Teradata. Då antalet teknologier ökar, ökar även behovet av en spridning av olika kompetenser 
inom organisationen som kan hantera de olika teknologierna, detta medför att det finns risk för 
att företaget ej har möjlighet att budgetera för alla spridda kompetenser. 
 
Försäkringsbolaget i vår studie anser inte att bristen på utvecklare är drivande till att man väljer 
att migrera bassystemens funktionaliteten till ett nytt målsystem men de förstår att deras 
beroende av bassystemen utsätter dem för risker ifall det i framtiden blir svårare att hitta den rätta 
kompetensen för underhåll av systemen. Det finns idag möjligheten till att exempelvis nå en stor 
mängd COBOL-utvecklare genom outsourcing, men företaget utsätter sig då för risken att tappa 
kontrollen över sitt system genom att kompetensen då inte finns inom organisationen. COBOL är 
ett äldre programmeringsspråk som legacy-system ofta är kodade i. (KÄLLA) Riskerna som då 
skapas är att företaget inte kan avgöra vad för förändringar som görs i systemet och hamnar i en 
ohållbar beroendeposition till leverantören av COBOL-utvecklare. 
 

“- Naturligtvis det som blir svårt är ju då att om du har byggt ett system 
på en teknologi och sedan inte föryngrat det så sitter du ju fast i att du har 
ett beroende på kompetenser som över tid blir svårare att få tag på.  Men 
då kan vi ju hitta andra sätt att lösa det. Det finns ju sjukt många 
COBOL-utvecklare i Indien, och ett sätt är ju att lägga drift och förvaltning på 
dem. Men problemet är ju då att om IT är en vital och central del av din 
verksamhet så kan det vara rätt farligt. ” 

4.3 Tidigare försök till migrering  

Inom försäkringsbolaget insåg man tidigt att den systemportfölj som skapats vid 
sammanslagningen av de olika försäkringsbolagen ledde till en ohållbar komplexitet och höga 
underhållskostnader. För att lösa denna problematik togs ett beslut något år efter millennieskiftet 
att konsolidera de olika bassystemen genom att implementera ett Commercial off the 
shelf-system (COTS). Beslutet att använda en COTS lösning togs baserat på att det ansågs vara 
för komplicerat, tids- och resurskrävande att egenutveckla ett nytt system som kunde ta över de 
olika bassystemens funktionalitet. Det var även under denna period något av en trend att nyttja 
tredjepartslösningar. 

 
Projektet med att konsolidera bassystemen med hjälp av COTS var dock ett misslyckande. 
Försäkringsbolaget och systemleverantören upplevde problem med att på ett adekvat sätt 
kommunicera och implementera försäkringsbolagets krav på systemet. Dessa problem ledde till 
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att då systemet testades på ett mindre antal produkter, uppdagades att systemet inte skulle kunna 
uppfylla de krav som försäkringsbolaget hade. Projektet avbröts därför efter 2,5 års arbete. 
 

“- Då försökte man tillsammans med en standardsystemleverantör 
implementera ett försäkringssystem. Det gick dåligt. Det gick jättedåligt. 
Systemet var inte good enough, det fungerade inte för vår verksamhet. 
Men jag tror att det delvis kan ha berott på att vi inte kunde förklara vad 
vi hade för krav på hur det skulle funka.” 

 
En av de vi intervjuade som var med under processen har att säga följande om projektet: 
 

“- Det gick inte så bra och det tog 2,5 år innan det blev stoppat. 
Leveransen blev icke som förväntad. Vi hade problem som gjorde att vi 
inte förstod varandra och det var många orsaker egentligen som gjorde 
att chefen tog beslutet att stoppa det projektet. Men behovet att samla 
systemen i en ny lösning var inte mindre efter det. Jag ska inte säga att vi 
kastade bort något för vi lärde oss väldigt mycket.” 

4.4 Nytt målsystem 

Efter att konsoliderings- och evolveringsprocessen med hjälp av COTS avbröts, 
ansågs inte behovet att konsolidera antalet system mindre. Efter några år togs 
beslutet att starta en egenutveckling av ett eget bassystem som ett resultat av det 
misslyckade projektet. Att förmedla och få en extern leverantör att förstå de 
komplexa krav som verksamheten hade på ett nytt system ansågs vara för 
komplicerat och det fanns även en rädsla för ännu ett misslyckat projekt med en 
extern leverantör. En av bolagets avdelningar hade vid samma tid ett 
egenutvecklat system som tagit över bassystemens funktionalitet inom den 
avdelningen. Då företaget består av en del för privatpersoner och en företagsdel 
beslutades det att företagsdelen skulle utvecklas först då det var den delen som 
var mest kostsam för företaget i form av systemens underhållskostnader. 2005 
togs beslutet om ett nytt egenutvecklat målsystem, och i februari 2006 började 
arbetet med det nya systemet, och en första release skedde året därpå.  

“Så blev det beslutet tagit 2005. Och vi startade med en kickoff i februari 2006”.  

4.4.2 Migrering av data till målsystemet 
 
Eftersom en försäkring oftast tecknas årsvis innebär detta att de behöver förnyas varje år. Det 
lämpar sig ur ett migreringsperspektiv då de gamla systemen och målsystemet kan löpa parallellt 
och försäkringarna kan migreras allt eftersom de förnyas. På det sättet genomfördes migreringen 
och det tog ungefär 2,5 år att migrera en produktkategori. De kvarvarande få försäkringarna som 
inte förnyades årsvis fick flyttas manuellt. Migeringsprocessen har visat sig vara krävande, oftast 
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mer krävande än vad företaget räknat med. Under migreringsprocessen har företaget kompenserat 
med funktionalitet mellan systemen för att ha ett fortsatt fungerande arbetsflöde:  
 

“- Så efter 2 år då, ja då har man flyttat nästan allting men så kommer 
det fortfarande finnas specialfall där man får flytta det sista manuellt. 
Det är den apporachen som har tagits nu så i teorin så har vi räknat på 
det så att när man har flyttat från andra system till att man gör all 
nyförsäljning i det nya systemet så tar det ungefär 2,5 år innan all 
portfölj är borta ur det gamla systemet.” 

 
“- Vi startade i Sverige för det var där problemet var som störst med flest 
system och dyrast drift. Sommaren 2007 lanserade vi första 
personprodukten i systemet och startade konvertering av portföljen. Och 
så gick det slag i slag då. År för år. Fortsatte i andra line of business som 
vi kallar det. Alltså personförsäkring är en line of business. Motor är en 
line of business, ansvar, egendom, och transport är andra.” 

4.4.2 Målsystemets arkitektur 

Alla de intervjuade är överens om att huvudmålet med det nya systemet är att konsolidera 
systemportföljen i ett system byggt på moderna principer och på det sättet få ner den totala 
kostnaden av systemägandet (Total cost of ownership). Den totala kostnaden av systemägandet är 
hur mycket ett system kostar för organisationen att driva under hela dess livstid. I detta ingår allt 
som utgör en kostnad och är på något sätt kopplat till systemet. En av de intervjuade beskriver 
målet på följande vis: 
 

“- Målet med det nya systemet var att få ner Total cost of Ownership av 
core-systemen och att bygga ett nytt backendsystem som är baserat på 
modern teknologi och konsolidera till det.” 

 
Utvecklingen av det nya målsystemet startade år 2006 vilket har visat sig vara problematiskt då 
det har hänt en del i mjukvaru- och digital transformationsutveckling sedan dess. Vidare 
beskriver de intervjuade att det nya systemet i sig kan anses vara ett legacy-system i vissa 
aspekter. Alltså ett system som är baserat på utdaterade teknologier. 
 

“- I vissa aspekter så är det nya systemen också legacy. De äldsta delarna 
av systemet är 10 år gamla. På 10 år har det hänt en del. Ironiskt sätt så 
är det kul att man betraktar andra system som legacy fast i vissa aspekter 
så är de själva också ett legacy-system och är byggt monolitiskt.” 

 
Då målsystemets kodbas är monolitisk och har arkitekturellt starka kopplingar så försöker 
företaget lösa detta genom att låta utvecklingsteamen arbeta med refaktoreringar. Det innebär att 
kodbasen skrivs om för att matcha moderna tekniker och arkitekturella standarder som SOA och 
microservices, alltså tekniker som nyttjar lösa kopplingar mellan tjänster. Men även för att 
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justera implementerade lösningar som man inte anser uppfyller verksamhetens krav och 
förmågor.  
 

“- Mjukvaruutveckling kommer över tiden med olika paradigmer som för 
med sig att ”Så här ska vi göra”. Vi hade mainframes, sedan kom SOA då 
skulle man göra på ett annat sätt. Sen kommer microservices då ska man 
göra på något annat då, och alla tittar hela tiden bakåt och säger ”Det 
där var skit” och “det här är the shit” 

 
När målsystemet designades fanns det inte en självklar styrning för vilka riktlinjer och 
designprinciper som skulle följas. Bristen på arkitekturell styrning resulterade i att riktlinjerna 
växte fram organiskt utifrån utvärderingar om vad som har fungerat bra och dåligt. Företaget 
jobbar innovativt och försöker hitta den bästa lösningen. 
  

“- Riktlinjerna är baserat på den utveckling som har varit och vad som har 
fungerat bra och dåligt.” 

4.4.3 Målsystemets framtid 

Företagets förhoppning är att det nya systemet i en framtid ska hålla i minst en 10-15 årsperiod, 
genom att ha ett team som arbetar kontinuerligt och autonomt med refaktorering. Teamet är 
experter på kodbasen och ska själva ta beslut om vad som ska refaktoreras. Det är en del som är 
särskilt viktig då målsystemet aldrig kommer anses att vara klart eller färdigutvecklat. De arbetar 
agilt med ett flertal releaser per år.  
 

“- Vi är drivna av att systemet kan leva i 10-15 år framöver. Vi måste hela 
tiden ha en sådant mindset. Men det är krävande och det kanske är extra 
krävande för oss som hela tiden är i fasen från gammalt till nytt.” 

 
“- Det är väl en skillnad då mot mer vattenfallorienterad 
systemutvecklingsvärld där det kommer 3 stycken releaser per år här kommer 
liksom 10-12 releaser per år.” 

 
Refaktoreringen ska ingå i de naturliga leveranserna. Med det menas att de ska ingå i de 
uppdateringar och releaser som sker angående övriga målsystemets funktionalitet. Systemet ska 
fortsätta leva om det uppfyller verksamhetens mål och behov.  
 

“- Men det är ju en del av det som vi har haft fokus på de sista åren, att 
försöka bryta upp monoliterna. Så vi prövar att lägga till det i de naturliga 
leveranserna. Att vi tillägger en del refaktorering, omskrivningar i det som 
vi levererar. Men det är en lång resa“ 
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Försäkringsbolaget anser att de i efterhand hade kunnat lägga ner mer tid på refaktorering men att 
det finns en viktig balans mellan att refaktorera och att leverera funktionalitet som verksamheten 
kräver i dagsläget.  
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5. Analys 

I detta avsnitt kommer vi att analysera informationen framlagd i kapitel 4 utifrån 
den teori vi har presenterat i kapitel 3. Analysen är hierarkiskt strukturerad utifrån 
den presenterade teorin.  

5.1 Faktorer som bidrar till migreringsbehovet 

I teoriavsnittet nämner vi tre kärnfaktorer som driver fram ett migreringsbehov. Vi jämför 
faktorerna med situationen hos försäkringsbolaget.  

5.1.1 Kompetensbrist 

Huvudproblemet med legacy-system anses ofta vara kompetensbrist, något som vi i mer detalj 
beskriver i avsnitt 3.1.2. Det studerade försäkringsbolaget ser inte kompetensbrist inom företaget 
som en av de mest inflytelserika orsakerna till att systemmigreringen pågår. Kompetensbristen 
kring underhållet av bassystemen går att åtgärda med hjälp av konsulter vilka har kompetenserna 
inom de rätta programmeringsspråken. Dock anser försäkringsbolaget att den strategin är farlig 

då de riskerar att förlora kontrollen över systemet. Om företaget saknar kompetens att underhålla 
sina system inom organisationen och lägger ut underhållet på entreprenad, löper företaget risk att 
tappa kontrollen. Outsourcing av systemunderhåll kan i sin tur medföra att företaget inte kan 
säkerställa kvaliteten på det underhåll som utförs, eller att den nya funktionaliteten införs i 
systemet på rätt sätt. Att låta underhållsarbetet utföras av en extern leverantör kan även utsätta 
försäkringsbolaget för risken att hamna i en beroendeställning gentemot leverantören. Om 
företaget skulle sluta att nyttja leverantörens tjänster finns det risk för att ingen annan leverantör 
inom en rimlig tidsperiod kan sätta sig in i systemets komplexitet eller kodstruktur, vilket skulle 
kunna utgöra ett stort hot mot bolaget. Därför är det säkrare för företaget att migrera till ett 
system som de själva kan bibehålla kontrollen över. 

5.1.2 Underhållskostnader 
 
I litteraturen som behandlar problem med legacy-system nämns de höga underhållskostnaderna 
som en av de främsta drivkrafterna till att organisationer väljer att migrera sin 
systemfunktionalitet till nya system byggda på moderna arkitekturella standarder (Heidmann. 
2010). Bilden av höga underhållskostnader som en av de främsta drivkrafterna till utfasning av 
legacy-system (Heidmann. 2010), stämmer överens med situationen på försäkringsbolaget. 
Företaget hade efter genomförande av M&A för många legacy-system som gjorde samma sak. 
Kostnaderna översteg då den nytta som systemen bidrog med, och företaget insåg att en 
migrering skulle resultera i stora kostnadsbesparingar. De höga underhållskostnaderna hade 
eventuellt kunnat reduceras om de olika systemportföljerna hade givits ett större fokus när 
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företagsförvärven utfördes. Som våra intervjupersoner nämner i kapitel 4.1 fanns det dock inte 
något större intresse under denna period att hantera de konsekvenser som sammanslagningen 
skulle kunna få på försäkringsbolagets systemportfölj. Den synen på IT vid mergers & 
acquisitions ligger i linje med den forskning som presenteras i avsnitt 3.5 (Chang, S.I., Chang, 
I.C. och Wang, T. 2013).  

5.1.3 Avsaknad av anpassningsbarhet  
 
Avsaknaden av modularitet är enligt Heidmann (2010) en vanlig orsak till att organisationer 
väljer att byta ut sina legacysystem till nya system. I våra intervjuer nämndes dock inte detta som 
en av de centrala drivkrafterna till att migreringen utförs. 

5.2 Migreringsstrategi 
 
Då migreringsstrategier har varit ett centralt område under vår fallstudie och det finns en mängd 
olika föreslagna strategier vilka utformats med hjälp av forskning på området (Althani, Khaddaj 
2017), är det intressant att undersöka hur de olika kategorier vi presenterat i kapitel 3 är 
applicerbara på det undersökta fallet. Speciellt då valet av strategi enligt litteraturen anses ha stor 
inverkan på migrationsprojektets chans att lyckas (Althani, Khaddaj 2017). 

5.2.1 Fullständig migrering  
 
I kapitel 3.2 omnämns ett antal olika strategier för hur legacy-system kan migreras. 
Försäkringsbolaget nyttjade vid det första försöket till migrering en fullständig migration med 
hjälp av ett commercial off the shelf-system (COTS). En fullständig migration beskrivs av 
Althani och Khaddaj (2017) som ett helt nytt system utvecklat på en modern teknisk plattform 
som bättre passar organisationens behov. Som nämns i litteratur är fullständiga migreringar 
förknippade med en mycket stor organisatorisk och ekonomisk risk, och bör endast utföras i de 
fall att det inte finns någon långsiktig framtid för de redan existerande legacy-systemen (Comella 
et al. 2000). Då en fullständig migration genomförs krävs en djup förståelse för de olika 
verksamhetskrav som kommer att ställas på det nya systemet. Att identifiera alla de krav som det 
tidigare systemet uppfyller är en mycket komplex process. I försäkringsbolagets fall 
misslyckades den första migreringen av deras 10-tal olika bassystem till ett COTS- system just på 
grund av att de inte på ett adekvat sätt kunde kommunicera de verksamhetskrav som ställs på 
systemet till leverantören. I avsnitt 3.2.3 presenterar vi Althani och Khaddajs strategi om att 
COTS-system lämpar sig bäst för partiell migrering. Med partiell migrering menar författarna att 
ett företag flyttar ut delar av sin verksamhet, oftast till ett COTS-system och migrerar inte all 
funktionalitet hos de gamla systemen. Något som försäkringsbolaget försökte göra. Leverantören 
hade problem med att tillhandahålla den funktionalitet i systemet som försäkringsbolagets 
komplexa affärsbehov krävde, vilket resulterade i det misslyckade projektet där 2,5 år av 
utvecklingstimmar resulterade i ingenting. De identifierade företeelserna hos det studerade 
försäkringsbolaget under den fullständiga migreringsprocessen är i enlighet med tidigare 
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publicerad litteratur där COTS-system beskrivs som lämplig för partiell migrering (Althani, 
Khaddaj 2017). 

5.2.2 Inkrementell utveckling 
 
Efter misslyckandet med den fullständiga migreringen med hjälp av ett COTS togs beslutet att 
istället egenutveckla ett nytt system från grunden. Det nya systemet utvecklades parallellt med 
legacy-systemen och funktionaliteten migrerades successivt över till målsystemet allt eftersom 
systemet uppfyller verksamhetskraven. Denna successiva migrering, är det som i avsnitt 3.2.1 
definieras som inkrementell migrering. En svårighet med att bygga ett helt nytt målsystem från 
grunden är att säkerställa att det uppfyller de krav som de äldre systemet tidigare har gjort. För 
att säkerställa att det nya målsystemet klarar av att uppfylla framtida verksamhetskrav och att det 
upprätthåller en modern teknisk standard som expanderar systemets livstid, arbetar 
försäkringsbolaget kontinuerligt med refaktoreringar och uppdateringar av systemets arkitektur. 

5.3 Arbete med refaktorering 
 
Egenutveckling av målsystemet hos försäkringsbolaget påbörjades 2006. Det är därför inte 
oväntat att delar av systemet är konstruerat utifrån vad som idag är ansedd att vara föråldrade 
tekniker och arkitekturprinciper. Kodbasen är i grunden baserad på en monolitisk arkitektur med 
starka kopplingar, vilket skiljer sig från idag föredragna arkitekturprinciper om lösa kopplingar 
mellan tjänster. Försäkringsbolaget har därför valt att investera i en kontinuerlig refaktorering av 
kodbasen, vilket är något som beskrivs i Renaissance method. 
 
Renaissance method som nämns i avsnitt 3.3 är en inkrementell migreringsstrategi som kan 
nyttjas för att migrera ett system och sedan genom en kontinuerlig evolveringsprocess hålla det 
nya systemet modernt och i linje med existerande- och framtida verksamhetskrav. 
Försäkringsbolagets strategi för att utveckla och vidmakthålla målsystemet modernt kan därför 
ses som en anpassad Renaissance metod som nyttjas för att säkerhetsställa att målsystemet 
uppfyller verksamhetskraven och i framtiden nyttjar en modern teknisk standard.  
 
Försäkringsbolagets migreringsstrategi är inte uttalat baserad på Renaissance method, utan har 
över tid utvecklats till den form som den har idag. Försäkringsbolagets metod har utvecklats 
baserat på vad som har visat sig vara bra eller dåliga erfarenheter och strategival vid 
utvecklingen. Det kan vara ett tecken på Renaissance methods generaliserbarhet och hur metoden 
går att applicera på olika organisationer då den naturligt evolverat fram inom företaget som en 
best practice.  
 
Försäkringsbolagets förhållningssätt, att systemet aldrig kommer att helt bli färdigt utan alltid 
kommer att befinna sig i ständig förändring och anpassning inför nya tekniska standarder och 
verksamhetskrav, är i linje med hur Renaissance method appliceras. Detta är något som talar för 
hur försäkringsbolagets migreringsmetod är en naturligt utvecklad Renaissance method. 
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5.4 Svårigheter med migreringsarbetet 
 
Det är av intresse att analysera de svårigheter som påverkar migreringsarbetet till målsystemet, 
då dessa ofta leder till att en migreringsprocess misslyckas. 

5.4.1 Definition av målsystemets ansvarsområde 
 
Det har under hela utvecklingsprocessen av målsystemet förts diskussioner om vilka 
ansvarsområden och vilken funktionalitet som bör hanteras av det nya systemet och vad som bör 
hanteras av andra system. Det är en bieffekt av en tidigare svag styrning mellan olika 
affärsområden. Som tidigare har nämnts i 3.2.2 är ett fullständigt utbyte av ett system en 
komplex, utmanande och tidskrävande process. Denna process försvåras ytterligare då det är ett 
10-tal olika bassystem utvecklade inom olika företag baserade i olika länder under en mycket 
lång period. Det är därför inte förvånande att olika syn på vilken funktionalitet och vilka krav det 
nya systemet ska tillhandahålla, existerar beroende på verksamhetsområde.  
 
Skillnaden i uppfattning av målsystemets ansvarsområde har också förvärrats genom att 
försäkringsbolagets olika nationella delar länge har fortsatt att arbeta på det sätt som de gjorde 
innan företagsförvärven, utan en nationsöverskridande diskussion.  
 

“- Problemet är det här, vi har haft en lite för svag eller en avsaknad av 
arkitekturell styrning. Ibland är det ju dock så att man har kommit dit man 
kommit för att man haft ganska lösa tyglar. Men, det borde ju inte 
nödvändigtvis vara så att man behöver 800 olika applikationer.” 

 
Att inte har en klar bild om vad som är målet med det system som delas över hela organisationen, 
utgör ett stort hinder för utvecklingen av systemet och takten som funktionalitet kan migreras 
från legacy-systemen till målsystemet. Detta återspeglar sig i fallstudien om den nederländska 
banken där slutsatsen påpekade att hela organisationen ska bör vara delaktig i beslut om strategi 
och verksamhetskrav. 

5.4.2 Skiftande verksamhetskrav 
 
Samtidigt som målsystemet utvecklas lever organisationen vidare och världen som 
försäkringsbolaget verkar i förändras. Försäkringsbolaget jobbar innovativt och försöker alltid 
hitta den bästa lösningen utifrån tidigare erfarenheter som uppfyller de rådande 
verksamhetskraven. Ständigt skiftande verksamhetskrav och omprioriteringar av vilken 
funktionalitet i målsystemet som ger högst värde, leder till att tillräckligt med utvecklingstimmar 
inte kan vigas till att migrera den funktionalitet och de produkter som fortfarande hanteras av de 
bassystem som målsystemet är tänkt att ersätta. Det leder till att bassystemen och målsystemet 
körs parallellt längre än vad som från början är önskat.  
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5.5 Jämförelse med tidigare forskning 

I detta avsnitt jämför vi försäkringsbolaget med de tidigare bedrivna fallstudierna inom ämnet.  

 
5.5.1 Migreringsprocess vid Nederländsk bank  
 
Denna artikel (Khadka et al. 2013) beskriver en migreringsprocess vilken har likheter med 
migreringsprocessen hos försäkringsbolaget i vår studie. Dessa likheter, men även noterade 
skillnader, är av intresse att analysera. Det undersökta försäkringsbolaget i vår studie benämnde 
höga underhållskostnader som en av de drivande faktorerna till migrering. Detta återspeglar sig 
även i fallet med den nederländska banken. I både fallet med denna bank och i vår studie tas även 
problemet med att legacy-systemens komplexitet upp, vilket resulterar i minskad förmåga till 
förändring. Just komplexiteten lägger den Nederländska banken större tonvikt vid än vad 
försäkringsbolaget i vår studie gör. Vidare bestämde den nederländska banken sig för att 
egenutveckla verksamhetskritisk funktionalitet. Detta gjordes för att säkerhetsställa att företaget 
hade kontroll över systemets livscykel. Det var även något som försäkringsbolaget valde att göra 
efter att företaget fått erfara det misslyckade projektet med en extern leverantör som tog slut efter 
2,5 år. Det beskrivs inte i detalj hur den Nederländska banken genomför sin migrering mer än att 
den genomförs i en kontrollerad fasbaserad miljö vilket skulle kunna ha en koppling till den 
inkrementella migreringsprocess som omnämns i vår studie, men är svårt att fastställa utan vidare 
information. Det ska dock belysas att det i studien av den nederländska banken handlar om ett 
utvecklingsprojekt mer än en migreringsprocess, varför mera direkta jämförelser inte kan göras 
med försäkringsbolaget i vår studie.  

5.5.2 Migreringprojekt hos Handelsbanken 
 
Det är ytterligare av intresse att jämföra likheter och skillnader mellan Handelsbankens 
migreringsprocess, beskriven av Fahlgren och Tigerström(2014), och processen för 
försäkringsbolaget i vår studie. Migreringsprocessen vid Handelsbanken beskrivs i arbetet som 
en “stegvis migrering”. Denna process kan jämföras med försäkringsbolagets inkrementella 
migrering i vår studie. Det vill säga, bägge har använt sig av en etappvis fortlöpande process 
vilket även är i kongruens med tidigare publicerad litteratur (Althani, Khaddaj 2017). Vilket 
således skulle kunna tala för att det är en typ av migreringsprocess som har varit gynnsam vid 
migrering av legacy-system i finanssektorn. Men liksom i fallet med den Nederländska banken är 
Handelsbankens migreringsprocess mer likt ett utvecklingsprojekt som ska resultera i en 
föränderlig systemarkitektur på samma plattform, till skillnad från det i vår studie undersökta 
försäkringsbolaget som ämnar att migrera all data, det vill säga försäkringar, till det nya 
målsystemet som ska drivas på en ny plattform. 
 
Den syn som Handelsbanken har haft på dålig flexibilitet, kompetensbrist och driftkostnader är i 
analogi med faktorer som även beskrivs av det försäkringsbolaget vi studerat. Liksom 
Handelsbanken anser inte heller försäkringsbolaget i vår studie att kompetensbrist är en drivande 
faktor till att migrering genomförs, dock har de två företagen olika syn på området kompetens. 
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Handelsbanken anser att det är enkelt att investera i utbildning för programmerare, i syfte att 
förvärva rätt kompetens, försäkringsbolaget å sin sida, ser istället outsourcing som en lösning på 
problemet, men hyser då oro för risken att tappa kontrollen över sitt system, då kompetensen inte 
finns inom företaget. Den huvudsakliga faktorn bakom migrering skiljer företagen åt, där 
Handelsbanken anser dålig flexibilitet som den drivande faktorn medan försäkringsbolaget anser 
att det är höga driftkostnader, vilket är ett resultat av försäkringsbolagets olika företagsförvärv. 
 
5.5.3 Övergripande jämförelse  
 
Slutligen är det av intresse att analysera likheter mellan de två ovan beskrivna tidigare 
publicerade fallstudierna och vår studie. Alla studier tar upp de vanligaste problemen med 
legacy-system som orsaker till att en migrering genomförs, men att de huvudsakliga faktorerna 
som bidragit till migreringen varierar. Den nederländska banken och den svenska Handelsbanken 
anser båda att bristande modularitet samt höga kostnader för vidareutveckling är deras 
huvudsakliga faktorer som lett till en påbörjad migreringsprocess. Det studerade 
försäkringsbolaget i vår studie ansåg däremot att driftkostnaderna var deras huvudsakliga 
anledning. Karakteristiken för inkrementell migrering återspeglar sig hos den svenska 
Handelsbanken och det i vår studie undersökta försäkringsbolaget. Sammanfattningsvis kan 
sägas att värdefulla erfarenheter gjorda inom samma sektor men inom annan bransch kan vara av 
värde att ta del av inför en migreringsprocess, men skillnaderna i att en bank hanterar 
transaktionstunga legacy-system och ett försäkringsbolag arbetar med stora mängder befintlig 
data i form av försäkringar gör att direkta jämförelser och slutsatser givetvis är svårt att göra. 
Men att övergripande jämförelser kan göras i kontexten migrering av legacy-system. 
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6. Slutsats 

Vår studie visar att den drivande faktorn för försäkringsbolaget att genomföra en migrering, inte 
beror på legacy-systemens avsaknad av modularitet, skalbarhet och anpassningsbarhet som vi 
identifierat i litteraturen, utan i det intervjuade försäkringsbolagets fall tvingades en migrering 
fram på grund av höga underhållskostnader, efter det att försäkringsbolaget förvärvat för många 
legacy-system med snarlik funktionalitet. 

6.1 Försäkringsbolagets migreringsstrategi 

Genom vår analys har vi identifierat att försäkringsbolaget har applicerat två av de 
migreringsstrategier vi presenterar i vår teoretiska bakgrund. De två olika strategier som 
försäkringsbolaget har använt i sin migreringsprocess har vi utifrån litteraturen härlett till 
Fullständig migration  och Inkrementell migration .  

6.1.1 Fullständig migration  

Försäkringsbolagets första försök till migrering överensstämmer med karaktäristika för en 
fullständig migration, och utfördes med hjälp av ett Commercial off the shelf-system  (COTS). I 
teorin anses fullständiga migreringar vara mycket riskfyllda då det är svårt att identifiera alla de 
verksamhetskrav som det nya COTS-systemet behöver uppfylla. En migrering med hjälp av 
COTS anses i litteraturen vara lämplig för partiell migrering. (Althani, Khaddaj 2017).  

Då COTS-systemet från den externa leverantören misslyckades med att uppfylla 
verksamhetskraven hos försäkringsbolaget, fick projektet avbrytas efter 2,5 års arbete. 
Försäkringsbolaget gjorde dock viktiga lärdomar av detta misslyckande, vilket ledde till att ett 
nytt migreringsprojekt initierades med egenutveckling vilket kom att nyttja en annan 
migreringsstrategi.  

6.1.2 Inkrementell Migration 

Det andra migreringsprojektet nyttjar en inkrementell migreringsprocess. Denna process anses i 
teorin vara en mer säker migreringsstrategi då den tillåter det nya målsystemet att stegvis finna 
de verksamhetskrav som organisationen ställer på systemet och implementera dessa samtidigt 
som det nya systemet löper parallellt med de gamla legacy-systemen. Försäkringarna migreras 
till det nya systemet allt eftersom målsystemet tillhandahåller rätt funktionalitet och 
försäkringarna förnyas. Denna strategi valdes utifrån försäkringsbolagets tidigare misslyckade 
migrering.  
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6.1.3 Renaissance Method 

Försäkringsbolaget arbetar aktivt med att det nya målsystemet ska upprätthålla en uppdaterad 
teknisk standard för att undvika att även målsystemet omvandlas till ett legacy-system. Detta 
uppnås genom att kontinuerligt refaktorera målsystemets kodbas och vidareutveckla dess 
arkitektur. Detta uppnås genom förhållningssättet att målsystemet aldrig kommer att bli helt 
färdigt, utan ständigt kommer att befinna sig i ett stadium av vidareutveckling. Eftersom 
utvecklingen av det nya målsystemet påbörjades 2005, har delar av målsystemet hunnit att bli 
legacy. Denna syn på migrering från ett legacy-system till ett nytt målsystem är mycket likt 
Renaissance method som vi presenterar i vår teoretiska bakgrund. Försäkringsbolaget uppger inte 
själva att de nyttjar denna metod, men vi har efter analys av deras nuvarande 
refaktoreringsprocess av målsystemets monolitiska kodbas kommit till slutsatsen att den metod 
bolaget utvecklat är starkt kopplad till Renaissance method.  

6.2 Försäkringsbolagets erfarenheter vid migrering av legacy-system  

Valet av migreringstrategi har visat sig vara av stor vikt för att ett migreringsprojekt ska lyckas. 
Det är något vi har kunnat identifiera från våra litteraturstudier samt från den fallstudie som vi 
har genomfört på försäkringsbolaget. Genom vår genomförda tematiska analys av våra intervjuer 
har vi identifierat ett antal olika erfarenheter som de akademiskt föreslagna strategierna och 
metoder inte belyser i den undersökta kontexten, det vill säga migrering av legacysystem hos 
försäkringsbolag. Dessa erfarenheter beskrivs i tre punkter nedan 6.2.1 - 6.2.3. 

6.2.1 Överväg att egenutveckla verksamhetskritisk funktionalitet 
 
Commercial off the shelf-system är ett kostnadseffektivt sätt att anskaffa ett nytt system till en 
organisation som är i behov av att snabbt täcka delar av sina verksamhetsbehov. Det har dock 
visat sig vara utmanande för en komplex organisation som det undersökta försäkringsbolaget att 
förmedla alla de verksamhetskrav som kommer att ställas på systemet till en extern leverantör. 
Vid systemets anskaffning är det svårt att veta vilken funktionalitet som behöver adderas i 
framtiden och hur det inköpta systemet kommer att kunna implementera dem. Det är därför bra 
att överväga en egenutveckling av ett målsystem för att säkerställa det nya systemets 
verksamhetsnytta i en organisation, så att nya identifierade krav på funktionalitet snabbt kan 
förmedlas till de utvecklingsansvariga. På detta vis kan företaget själv behålla kontroll och styra 
den inriktning utvecklingen bör gå, givet tidigare och kommande förutsättningar för 
verksamheten. Detta förfarande är dock avhängigt att expertis finns att tillgå inom 
organisationen, vilken förmår att utveckla systemet, och att en djup och genomgående analys 
görs av organisationens olika verksamhetsbehov. 
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6.2.2 Minimera risken med inkrementell migrering 

 
Legacy-system är stora komplexa system som har utvecklat funktionalitet för att möta 
verksamhetskrav under en lång period. Att flytta över dessa genom att endast genomföra en 
fullständig migration i en seans, utsätter organisationen för en ohållbart hög risk för 
komplikationer. Behöver legacy-systemet bytas ut helt bör därför en inkrementell migrering 
genomföras, där funktionalitet flyttas över till målsystemet allt eftersom verksamhetskraven som 
ställs på systemet identifieras och implementeras. Det ska göras för att säkerställa att 
målsystemet kontinuerligt kommer att uppfylla alla de krav som ställs av verksamheten så att en 
migrering inte genomförs prematurt. 

6.2.3 Vikten av modularitet 

Det studerade försäkringsbolaget har idag en komplex verksamhet och arbetar med ständigt 
skiftande verksamhetsbehov. Det är därför kritiskt att deras system är föränderligt. På det viset 
kan systemet anpassa sig efter verksamheten till skillnad från en implementation av ett 
Commercial off the shelf-system där det är verksamheten som behöver anpassa sig efter 
systemet. Eftersom försäkringsbolaget äger sitt egenutvecklade målsystem betyder det att de kan 
ta systemet i den riktning som de anser vara bäst lämpat. Det är en möjlighet som inte hade 
funnits med ett Commercial off the shelf-system då det är upp till den externa leverantören som 
utvecklat systemet att implementera den funktionalitet som systemet ska uppfylla. Arbetar en 
organisation med ständigt skiftande verksamhetskrav är det därför fördelaktigt att implementera 
ett modulärt system då det systemet kan anpassa sig efter kraven, samtidigt som det blir det 
enklare att upprätthålla en modern teknisk standard.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 
 



 

 

7. Avslutande Diskussion 

I den här uppsatsen har vi genomfört en fallstudie hos ett försäkringsbolag och analyserat hur de 
har arbetat med migrering av legacy-system. En svaghet i vårt arbete kan sägas vara fåtalet 
intervjuer. Personerna som vi har intervjuat har alla omfattande roller inom företaget vilket har 
resulterat i ett unikt tillfälle att inhämta kunskap. De temata som framkom vid analys av det 
transkriberade intervjuerna visar på samstämmighet hos de intervjuade personerna. Med det 
argumentet anser vi att fler intervjuer inte nödvändigtvis hade bidragit med någon ny kunskap då 
vi valt att undersöka företaget ur ett verksamhetsperspektiv där vi vill visa hur försäkringsbolaget 
ser på problemet, men att kunskapen som utvunnits ur intervjuerna eventuellt ytterligare kunnat 
verifiera, eller förkasta den förhärskande uppfattningen hos de intervjuade personerna. 

Avseende de teorier vi utgått från i denna uppsats utgör en bra bas för analys av vår data och 
slutsats. De migreringsstrategier vi utgår ifrån i denna uppsats presenteras av Althani, B. och 
Khaddaj. S. Althani är ny inom forskningsområdet och har vid tiden som uppsatsen skrivs endast 
publicerat två vetenskapliga artiklar inom det datavetenskapliga området. Medförfattaren 
Khaddaj har dock publicerat över trettio artiklar inom området, vilket vi anser ge källan en 
tillräcklig tyngd för att accepteras som teoretisk bas i denna uppsats.  Warren och Ransom vilka 
är författare till den källa som behandlar Renaissance method och är båda professorer inom 
datavetenskap vid Lancaster University, båda med över tjugo års erfarenhet inom området. Med 
författarna till Renaissance-method erfarenhet i åtanke anser vi att denna metod var intressant att 
nyttja i denna uppsats. Att vi valde Renaissance method som ensam metod i vår teoretiska 
bakgrund grundas i dess generaliserbarhet och förmåga att skräddarsys utefter olika 
migreringsprojekts behov. Vi tyckte därför det skulle vara av intresse att analysera 
försäkringsbolagets process utefter denna. Att vi endast valde denna metod och inte några flera 
beror på att vi inte ansåg oss kunna analysera och införa fler metoder i uppsatsen inom tiden för 
skrivandet. 
 
Trots att de problem som har studerats och diskuterats i denna uppsats har varit kända länge, är 
de utbredda inom finansbranschen idag. Att företag av denna storlek inte tar dessa problem på 
allvar innan de hamnar i en ohållbar situation är minst sagt beklämmande. Ska stora äldre 
finansbolag hålla sig relevanta i framtiden krävs det att IT får en mycket större roll då beslut om 
verksamheten och dess framtida affärer tas. Involveras inte IT-funktionen i de strategiska 
framtidsbesluten löper de storbolagen en stor risk att bli omsprungna av mer moderna och 
flexibla bolag där IT är spjutspetsen. Vi börjar nu se att även storbolag förstår att IT inte bara 
utgör en stödfunktion, utan är det som helt definierar hur finansiella storbolags framtid ser hur. 
För att minska antalet företag och organisationer som hamnar i en situation där dess IT-system 
utgör ett hinder snarare än tillgång krävs det mer forskning kring hur system effektivt kan 
konsolideras och migreras i samband med sammanslagningar av olika bolag och organisationer. 
De teorier, metoder och strategier som idag existerar stannar till stor del i teorin utan att faktiskt 
appliceras på riktiga fall.  
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7.2 Tidigare forskning  

En av anledningarna till att denna studie genomfördes var avsaknad av litteratur kring fallstudier 
som behandlar migrering av legacy-system i finanssektorn. Vi anser att en av anledningarna till 
varför det finns få fallstudier är att företag drar sig för att skylta med sina tillkortakommanden.  

7.3 Vidare forskning 

Migrering av legacy-system inom det undersökta försäkringsbolaget är en mycket omfattande 
och komplex process som sträcker sig över flera år där ett stort antal anställda med olika 
arbetsroller över hela organisationen är involverade. Det kan därmed diskuteras huruvida det 
valda området är för stort för att hantera inom ramen för en C-uppsats. För att säkerställa våra 
resultat skulle det därför vara intressant att genomföra vidare forskning där ett större antal 
stakeholders i projektet intervjuas. Det skulle till exempel vara av värde att undersöka de mer 
tekniska aspekterna av att genomföra en migrering av ett legacy-system, samt att prata med 
leverantörerna till det misslyckade migreringsprojektet. Att forska mer kring hur IT-system på ett 
effektivt sätt kan hanteras vid en Merger & Acquisition skulle också bidra med användbar och 
upplysande kunskap för hur man kan planera för att undvika skapandet av situationer där stora 
komplexa systemmigreringar krävs. Avslutningsvis så behövs ytterligare kartläggning avseende 
migrering av legacy-system i försäkringsvärlden då det är av värde att publicera som stöd för 
framtida migrering hos företag i försäkringsbranschen. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjufrågor 
 
Intervju 1.  Frågor till chefsarkitekten på försäkringsbolaget. 
 
 
Inledning 
 

● Berätta kort om dig själv och din roll som chefsarkitekt. 
● Hur många olika aktiva system skulle du säga att ni har just nu inom bolaget?  

 
Om Legacy system 
 

● Legacy-system är system som inte längre nyttjar en modern teknisk standard och 
utvecklats till ett stadie där underhåll och utveckling inte längre är lönsamt.  Skulle du 
säga att ni har ett eller flera sådana system på försäkringsbolaget?  

 
Ev följdfrågor: 
Finns det en inom företaget intern definition av legacysystem? 
 

● Vi har identifierat ett antal problemområden med legacy system. Kompetensbrist, 
underhållskostnader, avsaknad av modularitet, icke intuitiva gränssnitt. Hur visar sig 
dessa problem för er? 

 
● Vad för typ av problem för existensen av legacy-system med sig?  

 
● Vad är anledningen till att dessa system trots de problem som de för med sig ändå drivs 

idag? 
 
 
Om Migrering / Utbyte 
 

● Vid någon punkt måste ett beslut tas kring ifall ett system skall migreras, bytas ut eller 
släckas ned. Hur tar ni dessa beslut och hur ser processen ut? 

 
Strategier för utbyte 
 
Från våra litteraturstudier har vi förstått att processen med att byta ut ett legacy-system inte alltid 
är helt lätt, speciellt ifall det är sammankopplat med stora delar av organisationen. 
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● Hur bygger ni er strategi för att säkerställa att projektet lyckas? 
○ Är denna strategin framtagen internt eller bygger den på ett framework / Standard 

för denna typen av projekt? 
 

 
Hur arbetar ni med att flytta över affärsprocesser från de gamla systemen till de nya? Låter ni 
systemen arbeta bredvid varandra under en period? Hur gör ni? 
 
 
Intervju 2.  Frågor till verksamhetsarkitekten på försäkringsbolaget. 
 
  
Intro 
 

● Berätta om dig själv och din roll som verksamhetsarkitekt? 
 
 
Hur väljer ni ut att ett system ska migreras/begravas/utfasas? 
 

● 800 system - Vad skulle du säga att antalet system har för betydelse på företaget?  
○ Vad är anledningen till denna siffra? 

● Utgör mängden legacy-system ett problem för företaget och dess effektiviteten i att utföra 
sin business? 

○ Om ja, på vilket sätt? 
● Varför drivs fortfarande en sådan stor mängd äldre system?  

 
Om migrering / Utbyte / Reengineering / Nyutveckling 
 
 

● Vid någon punkt måste ett beslut tas kring ifall ett system skall migreras, bytas ut eller 
släckas ned. Hur tar ni dessa beslut? Vilka är delaktiga och vad är det som utlöser att ett 
beslut måste tas? 

○ Vad är viktigt att tänka på när dessa beslut tas? 
○ Hur ser beslutsprocessen ut? 

 
● Hur ser er strategi ut för att hålla de nyutvecklade systemen moderna? 
● Till hur stor del använder ni COTS? När kör ni COTS och när utvecklar ni eget? Vad 

baseras de besluten på?  
 
Vad har förhindrat att era legacy-system inte har blivit migrerande än? 
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Intervju 3.  Frågor till chefsarkitekten inom lösningsarkitektur på försäkringsbolaget. 
 
Intro 

● Kan du berätta om dig själv och din roll på försäkringsbolaget? 
 
 
Målsystemet 
 

● Vad var anledningarna till att if tog beslutet att utveckla målsystemet? 
○ Var kompetensbrist för underhåll av de tidigare systemen en faktor? 
○ Skalbarhet och modularitet? 
○ Underhållskostnader? 

 
 

● Vad är målet med det nya systemet? 
 
 

● Vi pratade med chefsarkitekten som beskrev att målsystemet har använt sig av olika 
arkitekturer som varit populära sen 2005 när utvecklingen av målsystemet startade som 
SOA och microservices till exempel. Vad är anledningen till detta? 

 
 

Vad gör migreringsprocessen så lång och svår att utföra?  
 

● Vad för typer av riktlinjer har ni för att välja vilka arkitekturer som skall användas för era 
lösningar? 

 
● Hur migrerar ni över datan från de gamla systemen till de nya? 

 
● Kommunicerar målsystemet med något äldre system eller är det helt isolerat? 

 
● Hur arbetar ni med målsystemet för att se till att det inte blir förlegat eller tekniskt 

utdaterat?  
 

● Jobbar ni med refaktorering av målsystemets kod? 
○ Hur tar ni beslut att ett systems kod behöver refaktoreras? 

 
● Hur avgör ni om ett system får vara kvar eller om dess funktionalitet ska flyttas in i 

målsystemet? 
 
Allmänt om arkitekturer -  
 

● Finns det ett eller några arkitekturella patterns som ni försöker att använda er av inom 
försäkringsbolaget? 
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● Finns det några regler kring vilka typer av arkitekturer som inte får användas? 
○ Varför? 

 
● Hur bestämmer ni vad för arkitektur som skall nyttjas i era olika lösningar? 
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