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Sammanfattning/Abstrakt 

  

Problematiken med så kallade Legacy Information Systems har nu funnits i flera årtionden. 

Informationssystem som kallas för “legacy” kan definieras som stora och väldigt viktiga för 

organisationen men som motverkar modifikation och evolution (Bennet, 1995; Bisbal et al, 

1999). Karaktäriserande problem för dessa system är ofta att de är långsamma, driftas på 

föråldrad hårdvara och/eller är dyra att underhålla (Bisbal et al, 1999). Målet med den här 

uppsatsen är att svara på vad som driver en organisation till modernisering och vilka effekter det 

sedan får på verksamheten. Det åstadkoms genom en förklarande fallstudie hos Fritidsresor som 

har använt datoriserade system i mer än 40 år och som 2011 utförde ett moderniseringsprojekt av 

sitt legacy-system. Data har samlats genom litteraturstudier, dokumentanalyser samt intervjuer 

med Fritidsresor och därefter analyserats mot relevant teori som rör modernisering av legacy-

system. Det tydligaste som framkommit av arbetet är att organisationer med legacy-system står i 

stor utsträckning inför likartade utmaningar. Hur problemen ska tacklas är dock svårt att 

generalisera och angreppssätten för modernisering passar olika bra in på olika projekt. I 

Fritidsresors fall utfördes ett moderniseringsprojekt som drevs av kostnadsbesparingar och 

uppsatsen redogör för hur en sådan drivkraft karaktäriserar projektet och vilka effekter det har lett 

till. 

  

Nyckelord: Legacy information systems, LIS, Legacy-system, Modernisering, Migrering, 

COBOL, Mainframe, Stordator, Drivkrafter 
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1 Inledning 

I kapitlet nedan presenteras en bakgrund till det som kallas legacy-system och vilka problem de 

kan medföra. Det innehåller även en beskrivning av forskningsfrågan arbetet ämnar till att 

besvara och vilket syfte arbetet har. Vidare beskrivs vilket kunskapsbidrag uppsatsen ger samt 

redogör för definitioner av relevanta begrepp. 

1.1 Bakgrund 

Under mitten på 1960-talet uppdagades det för många organisationer hur deras affärsprocesser 

kunde optimeras med hjälp av datorisering. Tidigare hade simpel hårdvara utvecklats för 

specifika applikationer och haft mycket begränsad kapacitet. Den så kallade stordatorn letade sig 

nu ut på marknaden och system som framtogs under årtiondet fick stöd för flera användare, real-

tidsbearbetning och första generationens databashanteringssystem. Det möjliggjorde för företag 

att skapa egna applikationer och förse verksamheten med effektiva hjälpmedel för fortsatt 

tillväxt. Det inte många kunde förutspå var att kodrader skrivna under den här perioden skulle 

finnas kvar i program som körs ett halvt sekel senare (Ceruzzi, 2003; Yang & Ward, 2003). 

  

En anledning till att företag kan ha arv från så lång tid tillbaka är programmeringsspråket 

COBOL. I Maj 1959 tillsatte USA:s försvarsdepartement en kommitté för att adressera frågan om 

en standard för programmeringsspråk. Valet föll på det som kallas Common Business Oriented 

Language eller COBOL. Kort efter det annonserats valde tillverkarna av stordatorer att 

implementera stöd för språket. Året därpå annonserade även USA:s regering att de inte tänkte 

inhandla eller leasa datorutrustning som inte kunde hantera COBOL. Det ledde till att COBOL 

blev ett av de första språken att standardiseras i den utsträckningen att samma program kunde 

köras på olika datorer från olika tillverkare men ändå producera samma resultat (Ceruzzi, 2003). 

  

System likt dessa har under lång tid förbättrats och anpassats efter behov och krav och lever i stor 

utsträckning kvar i många organisationer. De har optimerats för rådande tids hårdvara vilket ofta 

lett till slutna lösningar med bristfällig flexibilitet. En stor problematik ligger i att dessa system 

ofta utgör ryggraden för många affärskritiska processer. De är samtidigt välbeprövade och stabila 

vilket gör att företag har väntat med att överge plattformen. Korta avbrott av dessa system kan få 

katastrofala ekonomiska konsekvenser. System likt dessa brukar kallas för “Legacy Information 

Systems/LIS” eller legacy-system (Heuvel, 2007). 

  

Magasinet InfoWorld har utgivits sen 1978 och innehåller artiklar inom ämnet 

Informationsteknologi och utveckling. 1991 förutspådde teknikskribenten Stewart Alsop i 

marsnumret av InfoWorld att “sista stordatorn kommer stängas av den 15:e Mars 1996”. Fler 

spekulationer har under de senaste årtiondena letat sig fram i media men stordatorn visar än idag 

inga tecken på att vara död. De är framförallt ännu framträdande i den finansiella sektorn och i 

försäkringsbranschen (Dedeke, 2012). 
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Det är tydligt att stordatorn med tillhörande system har överlevt längre än vad någon kunde 

förutspå men faktum är att IBM som alltid haft en framträdande roll inom datorindustrin 

fortsätter att investera i plattformen. Huruvida det är en anledning att behålla stordatormiljön 

råder det delade meningar om och många företag står idag inför stora utmaningar när det gäller 

modernisering av dessa föråldrade system (Dedeke, 2012; Bloomberg, 2015). 

1.2 Problemformulering  

Idag är begreppet legacy-system välkänt och vedertaget inom IT-branschen. Bennet (1995) 

definierar begreppet som “stora system som vi inte vet hur vi ska handskas med men som är 

mycket viktiga för organisationen”. En annan definition är Bisbal, Lawless, Wu, Grimson. (1999) 

som menar att ett legacy-system är “ett informationssystem som signifikativt motverkar 

modifikation och evolution”. Det alla dessa system har gemensamt är att de utvecklats under lång 

tid och har funktioner som är kritiska för kärnverksamheten (Heuvel, 2007). 

  

Bisbal et al. (1999) beskriver följande punkter som vanligt förekommande problem vid 

användning av legacy-system: 

●    Systemet driftas på föråldrad hårdvara som är långsam och dyr att underhålla. 

● Systemunderhåll är problematiskt på grund av bristande dokumentation och bristande 

kunskap angående systemdetaljer. Därför blir felsökning kostsamt och tidskrävande. 

●       Begränsningar i gränssnitt gör integrering med andra systemkomponenter komplicerad 

och svår. 

●      Systemen är mycket svåra att expandera. 

  

Tekniska problem beskrivna ovan ackompanjeras ofta av problem gällande ledning och styrning i 

samband med hantering av LIS. Systemutvecklare tillåts utveckla ny funktionalitet med moderna 

teknologier istället för att underhålla och utveckla dessa äldre system. Det leder i sin tur till att 

kompetensen inom området blir en bristvara eftersom kompetenta personer närmar sig 

pensionsåldern. Likväl studeras inte längre de äldre programmeringsspråken som ofta används i 

LIS vilket gör det svårt att få in ny kompetens (Bennet, 1995; Phillips, Ryan, Harden, Guynes, 

Windsor, 2013) 

  

Den här problematiken gör att viljan är stor hos många organisationer att modernisera sina 

legacy-system. Framtagandet av strategier för hantering av dessa system så de kan dra jämnt med 

nya affärsprocesser och krav har visat sig vara en särskilt stor utmaning (Heuvel, 2007). 

  

2008 utförde NASCIO en enkätstudie där IT-ansvariga från USA:s olika delstater fick svara på 

en mängd frågor om de legacy-system som fortfarande finns i bruk i respektive delstat. Enkäten 

var utformad på ett sätt så att en kartläggning över legacy-systemens utspridning möjliggjordes. 

Den avsåg även till att svara på hur stor mängd av systemen som är affärskritiska och vilka 

drivkrafter som finns för en modernisering av dessa system. 31 % av de tillfrågade svarade att 60 

till 80 % av systemen som fanns i bruk klassificerades som legacy-system. Problemen med dessa 

system finns alltså globalt och kan anses som aktuella (NASCIO, 2008). 

  



3 
 

Forskning och studier som hittats för det här arbetet har i stor utsträckning adresserat dessa 

problem men få av dem har konkreta tillvägagångssätt för hur man ska hantera dem. Denna 

problematik stärks även av att källor som är daterade så långt bak som 1995 fortfarande kan anses 

som relevanta. 

1.3 Forskningsfråga och syfte 

Syftet med uppsatsen är att belysa problematiken med legacy-system samt att redogöra för vilka 

effekter en modernisering kan ha på en verksamhet baserat på de drivkrafter som initierat 

projektet. 

  

●     Vad driver en organisations beslut att modernisera ett legacy-system och vilka effekter får 

moderniseringen på verksamheten? 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen avgränsas till hur en moderniseringsprocess i en specifik verksamhet ser ut, i det här 

fallet Fritidsresor. De huvudområden som studeras i arbetet behandlar systemförvaltning och 

vidareutveckling av LIS med fokus på IT-arkitektur. Vidare avgränsas uppsatsen till beslut 

rörande val av teknologier och fokuserar mindre på verksamhetsfrågor rörande ledning och 

styrning i den här typen av projekt. 

1.5 Kunskapsintressenter 

Arbetet kan vara av intresse för personer som är intresserade av legacy-system, stordatorer och 

äldre programmeringsspråk. Det kan även vara användbart för vidare forskning inom området av 

legacy-system och förnyelse av legacy-system. 

 

Uppsatsen kan anses vara högst intressant för verksamheter som står inför beslutet att 

modernisera sina legacy-system. Genom att läsa arbetet kan organisationer få en förståelse över 

hur en lösning likt i det studerade fallet skulle kunna appliceras på deras verksamhet. Studien kan 

därför bistå med riktlinjer för val av metoder och strategier utifrån deras premisser och 

förutsättningar och i sin tur leda till ett lyckat moderniseringsprojekt. 

1.6 Definitioner och begrepp 

Avsnittet förtydligar och definierar begrepp som återkommande brukas i uppsatsen. 

  

LIS (Legacy Information System) eller legacy-system - Ett system som utvecklats under lång tid 

och har en funktion som är kritisk för kärnverksamheten i en organisation. De uppfyller ofta 

affärsmässiga behov men är inte utvecklade enligt moderna arkitektursstandarder. Begreppet 

beskrivs ytterligare i kapitel 1.2. 

  

Underhåll - Syftar till förändringar som görs i ett system som inte leder till någon ny 

funktionalitet. 
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Modernisering - Syftar till förändringar som görs för att få ett system i linje med rådande 

affärsbehov och krav på funktionalitet. 

  

Evolution - Syftar till en iterativ process som innefattar underhåll och modernisering av 

applikationer för att tillgodose nya affärsprocesser och krav. 
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2 Metod 
I följande kapitel presenteras arbetets forskningsstrategi och vilket paradigm arbetet utgått från. 

Vidare beskrivs hur data samlats in och bearbetats. 

2.1 Forskningsstrategi 

“A case study is an empirical inquiry that investigates a contemporary phenomenon within its 

real-life context, especially when the boundaries between phenomenon and context are not 

clearly evident.“ - definition av en fallstudie (Yin, 2003). 

  

En fallstudie kan bedrivas på flera olika sätt. Det alla har gemensamt är att de används för en 

“sak” som ska undersökas. Det kan exempelvis handla om en organisation, ett 

informationssystem, ett beslut, ett utvecklingsprojekt, en person mm. I det här examensarbetet 

studerades Fritidsresors moderniseringsprojekt av deras legacy-system. Fallet studerades med 

hjälp av flera datainsamlingsmetoder (intervjuer, dokumentanalys m.fl.). Syftet var att få en rik 

inblick i fallet, dess relationer och processer (Oates, 2006). 

  

Oates (2006, s.143) beskriver en förklarande fallstudie på följande sätt: 

●   Förklarande - studien beskriver inte bara en situation utan tar sig an att försöka förklara 

varför situationen ser ut som den gör. Analysdelen av fallstudien syftar till “att identifiera 

flera, ofta sammanlänkade faktorer som varit betydande för fallet”. Den kan också syfta 

till att jämföra vad som konstaterats i fallet med teorier från litteratur eller annan tidigare 

forskning. 

  

Valet av forskningsstrategi för det här arbetet var en förklarande fallstudie. Att noggrant studera 

och undersöka en verksamhet som genomfört en modernisering av LIS till en ny plattform 

resulterar i ett underlag att jämföra med insamlad litterär data.  Eftersom Fritidsresors 

moderniseringsprojekt var slutfört blev fallstudien av historisk karaktär. Att bedriva en historisk 

fallstudie innebär att den som utför studien frågar personer om en tidigare händelse och 

analyserar tidigare relevanta handlingar och dokument. Studien blir till stor del beroende av 

involverade personers minnen och dokument som tillgås producerades ofta med en specifik 

publik i åtanke. Det går alltså inte att räkna med att dokumenten återger en helt objektiv 

beskrivning om vad som egentligen hände (Oates, 2006). 

2.2 Forskningsparadigm 

Oates (2006) beskriver den interpretativa forskningen inom IS som ett sätt att förstå det sociala 

sammanhanget av ett informationssystem. Den här studien har utgått från den interpretativa 

forskningsparadigmen. Det faller sig naturligt eftersom en fallstudie på en specifik verksamhet 

utförs och sedan analyseras utifrån hur de arbetar. En generell slutsats blir svår att dra eftersom 

resultatet baseras helt och hållet på organisationen som undersökts. Det är dock möjligt och högst 

troligt att vissa saker skulle kunna vara generaliserbara men det är svårt att påvisa. Uppsatsen 

ämnar inte heller till att bevisa någon hypotes vilket stärker att det är utifrån den interpretativa 

paradigmen och inte den positivistiska som arbetet bedrivs. 
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2.3 Litteratursökning 

Sökningen efter relevant litteratur har skett på internet i Scopus/UU:s bibliotekskatalog men även 

med Google Scholar. Litteraturen, studierna, artiklarna och forskningen som används i uppsatsen 

är peer-reviewed. Undantag har gjorts för populärkulturella artiklar som används för att 

understödja att problem med LIS är aktuellt och har funnits under en längre period. 

2.4 Datainsamlingsmetodik 

Följande avsnitt beskriver vad för data som samlats in, hur data samlats in och hur det bearbetats 

för att skapa ett underlag för empirin. 

2.4.1 Dokumentanalys 

Två dokument försedda av Fritidsresor genom e-post har granskats och analyserats. 

Dokumentationen består av en PowerPoint som presenterar företagets moderniseringsstrategi för 

projektet samt en HTML-sida som beskriver teknisk information rörande utförandet av 

moderniseringen. Med hjälp av informationen i dessa dokument kunde bland annat en 

processkarta produceras. Den underlättade även utformningen av intervjufrågor likväl som den 

bistod med relevanta begrepp och termer som används i verksamheten. Utöver dessa punkter gav 

dokumenten en detaljerad information beträffande de tekniska aspekterna av projektet. 

2.4.2 Intervjuer 

Semistrukturerade intervjuer har under två tillfällen utförts med systemutvecklare Peter Berglund 

som har full insikt i Fritidsresors genomförda projekt. Intervjuerna utfördes på företagets 

huvudkontor i Stockholm. Viss komplettering av frågor har också skett via e-postkorrespondens. 

  

Första intervjun som utfördes hade ostrukturerade inslag och var av mer explorativ karaktär. Med 

hjälp av den kunde en övergripande förståelse skapas över omfattningen av projektet och hur det 

gick till. Därefter kunde mer specificerade frågor utformas som blev tydligt förankrade i den 

framtagna teoriramen. Resultatet blev en bred bild av hela verksamheten tillsammans med 

detaljerad information kopplat till uppsatsens syfte och mål. 

2.5 Dataanalysmetod 

För uppsatsen har en kvalitativ dataanalys använts. Litteraturen har genomsökts för att hitta 

specifika segment som kan kopplas till arbetet. Det kan exempelvis handla om artiklar som i sig 

inte berör uppsatsens forskningsfråga men innehåller relevanta segment rörande LIS historia och 

dess problematik. 

 

De intervjuer som utförts spelades in och har sedan transkriberats. Under transkriberingen har 

kommentarer på specifika avsnitt skrivits för att förenkla vidare analys. Kommentarerna 

användes för att hitta nyckelsegment i intervjuerna. Med hjälp av nyckelsegmenten utformades 

sedan empiri, analys och slutsats. Det kan också handla om kommentarer rörande följdfrågor som 

i efterhand har fått kompletteras. 
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Oates (2006) beskriver hur kvalitativ data hämtad från intervjuer kan avkodas för att sedan sättas 

in i olika nyckelteman. De frågor som ställdes under intervjuerna är av olika typer. Vissa frågor 

som ställts är mer generella med avseende på moderniseringsprocessen och andra frågor är 

väldigt tekniskt specificerade. Därför har relevant och deskriptiv data sammanställts under olika 

teman och irrelevanta delar har förkastats. 

  

Urvalet av teman för dataanalys gjordes efter följande punkter: 

●       Generell information rörande projektet 

●       Motiv 

●       Utmaningar 

●       Resultat 

●       Tekniska detaljer 

  

I inledningen av arbetet var det inte helt klart att dessa nyckelteman var de som vägde tyngst vid 

insamlingen av data. Ett iterativt arbete utfördes utifrån insamlad litteratur och intervjudata som i 

slutändan ledde till att dessa teman valdes. Det blev en naturlig följd baserat på det som framgick 

i litteraturen tillsammans med den första explorativa intervjun. Det blev tydligt när 

frågeställningen som involverar drivkrafter direkt kan kopplas till motiv för projektet och 

utmaningar likväl som resultat direkt kan kopplas till effekter för verksamheten. De övriga 

punkterna generell information samt tekniska detaljer ger övrig relevant data för att kunna ge en 

helhetsbild av projektet. 

 

Bedömningen av applicerbarhet i tabell 5 har gjorts baserat på svaren vi fick genom intervjuerna. 

Genom att analysera insamlad intervjudata framgick i det vilka som var de drivande faktorerna i 

Fritidsresors fall och de kunde därefter ställas i relation till de faktorer som framtagits i 

NASCIO:s studie. Därefter valdes en tregradig skala för att beskriva hur väl Fritidsresors 

drivkrafter korresponderar med de som tagits fram av NASCIO. En drivkraft kan vara 

applicerbar, delvis applicerbar eller inte applicerbar på Fritidsresors fall. Om en drivkraft är 

applicerbar har den varit en drivande faktor till att projektet initierades. Är den delvis applicerbar 

så är det en faktor som funnits i åtanke men inte varit drivande. Ifall en faktor inte är applicerbar 

har den inte beaktats överhuvudtaget. 
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3 Modernisering av legacy-system 
I följande teorikapitel presenteras relevant information rörande drivkrafter för modernisering, 

systemevolution, metoder samt utvecklings- och ersättningsstrategier för modernisering av LIS. 

Teorin behandlar punkter anknutna till LIS och skapar tillsammans ett teoretiskt ramverk som 

kan användas för att utvärdera en genomförd modernisering av ett legacy-system. 

3.1 Drivkrafter för modernisering 

Följande tabell beskriver de fem vanligaste drivkrafterna för modernisering av legacy-system 

enligt enkätstudien NASCIO utförde som förklaras i 1.2: 

 

Figur 1 - Drivande faktorer för modernisering (NASCIO, 2008) 

  

IT-ansvariga har i enkätstudien fått välja de drivkrafter för modernisering som passar bäst in på 

deras verksamhet. Dessa har sedan listats efter antalet förekomster i svaren på enkäten. Nedan 

följer en översättning av de vanligaste drivkrafterna: 

●       Förändring eller omstrukturering av affärsprocesser 

●       Oförmåga att anpassa systemet efter organisatoriska mål 

●       Applikationer är inte flexibla 

●       Kompetens försvinner och föråldras 

●       Drifts- och underhållskostnader är över acceptabel nivå. 

3.2 Systemevolution 

De tre senaste decennierna har synen på underhåll av informationssystem förändrats. På 70-talet 

räknade man med att behöva korrigera kod för programmen ungefär en gång per år för fortsatt 

funktionell drift. Med begreppet underhåll menas alltså åtgärder som utfördes för att programmen 

skulle fortsätta fungera som förväntat. Tio år senare ställdes högre krav då större uppdateringar 

av mjukvara började släppas flera gånger per år. Under den här tiden började man använda sig av 

uttrycket reengineering(rekonstruering på svenska) vilket syftar till åtgärder som bygger ny 

funktionalitet baserat på verksamhetskrav (Yard & Ward, 2003). 

  

Från 90-talet och framåt betraktas mjukvara som något som behöver uppdateras fortlöpande för 

att tillgodose organisationer och användare med det som de behöver. Helst ska ny funktionalitet 

implementeras på så kort tidsperiod som möjligt, oavsett dess omfattning. Detta gör att den 

klassiska benämningen av underhåll och rekonstruering inte passar för att beskriva de åtgärder 
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som man idag ämnar till att göra. Det som istället diskuteras är systemevolution, som på ett 

iterativt sätt inkluderar både underhåll och rekonstruering (Yard & Ward, 2003). 

  

Med denna utveckling i åtanke kan man förstå att problematiken rörande fortsatt hantering och 

vidareutveckling av legacy-system är stor. System utvecklades under en tid där förändring 

snarare var ett undantag än en nödvändighet. Bennet (1996) beskriver en stor svårighet med dessa 

system som kallas “the ripple effect”, vilket i det här fallet syftar till att om kod förändras på ett 

ställe kan det resultera i oväntade konsekvenser på många andra ställen. 

  

Bennet (1996) beskriver vidare att systemevolution har mycket gemensamt med praxis för 

systemutveckling. Han bryter ned problematiken med att inkorporera systemevolution inom 

organisationer som använder legacy-system i följande tre kategorier: 

  

Anpassning till de organisatoriska målen - utveckling av mjukvara brukar ofta vara 

projektbaserade med en tydlig tidsplan och budget. Huvudmålet är att leverera efter utsatt tid och 

nå de krav som blivit uppsatta. I kontrast till denna typ av traditionella systemutvecklingsprocess 

så är underhåll svårt att mäta ur ett affärsmässigt perspektiv. Underhåll syftar ofta till att förlänga 

ett systems livscykel genom att uppdatera och förbättra befintlig mjukvara. Det är därför svårt för 

ledningsgrupper att se vinsten som underhåll och förbättringar genererar eftersom mätbarheten 

gällande evolution är mer komplex. 

  

Processer för uppföljning - kravhantering och analys expanderas inte till processer som hanterar 

teknisk och organisatorisk påverkan av implementerade funktioner och förbättringar. Det är inte 

ovanligt att legacy-system har bristande versionshantering vilket gör det svårt att backa ifall fel 

inträffar eller att följa upp fel som har inträffat. 

  

Tekniska utmaningar - den här delen involverar framförallt utmaningarna att förstå kod och i 

vilket sammanhang den ska sättas in i. Det kan bero på att den är komplex eller avsaknad av 

tydlig dokumentation. Databaskonvertering och svårigheter med att anpassa äldre databaser efter 

moderna lösningar innefattas även under den här punkten. Vidare berör den testning av system 

eftersom mycket tid och kostnader går åt till att testa applikationer. System som är svåra att 

greppa och som har många komponenter som är beroende av varandra gör dem svåra att bryta 

ned i mindre delar, som är billigare att testa. 

  

Barbier och Recoussine (2014) beskriver hur legacy-begreppet ska definieras efter den avsaknad 

av evolution som finns i organisationer. Med andra ord behöver inte ett system som är 20 år 

gammalt benämnas som legacy ifall de uppfyller de kriterier för evolution som tagits fram. 

Vidare beskriver Barbier och Recoussine (2014) olika delar som bör beaktas för att möjliggöra 

för systemevolution vid en modernisering. De menar att en nyckelfaktor är involverandet av 

människor i moderniseringsprocesserna. De menar också att moderniseringsmetoderna som väljs 

i stor utsträckning måste ta tillvara på affärsanalytiker, projektledare, systemarkitekter och 

programmerare m.fl. som redan finns i verksamheten för att lyckas. Kompetensen som existerar 

måste tas tillvara på eftersom kunnigheten, deras verksamhetsmässiga kunskap och deras kontroll 

över den nuvarande affärsverksamheten är ovärderlig. Så moderniseringsprocessen är i allra 
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högsta grad en fråga om samarbete och i den här kontexten menar Barbier och Recoussine (2014) 

att “legacy”-personal, personal med kunskap runt nya teknologier och kraftfulla 

utvecklingsverktyg är lika viktiga för att man ska lyckas med dessa projekt. 

  

Dagens krav på systemutveckling gör att många av de äldre systemen som fortfarande är i drift 

har problem med att leva upp till den standard beträffande evolution som krävs för vidare 

konkurrenskraftighet. Därav behöver många organisationer se över sina legacy-system och på 

vilka sätt de kan moderniseras (Heuvel, 2007). 

3.3 Metoder för modernisering 

Det finns olika sätt att angripa problematiken runt en modernisering av ett fungerande LIS. En 

kritisk punkt för en lyckad modernisering av LIS är att det nya systemet behåller det ursprungliga 

systemets funktionalitet samtidigt som utvecklingsprocessen inte stör den befintliga operativa 

affärsmiljön. Det här kan vara problematiskt eftersom projekten ofta blir mycket komplexa och 

sträcker sig över stora delar av verksamheten (Bisbal et al. 1999). 

                                                                                     

Tre metoder för modernisering av LIS är redevelopment, wrapping samt migration. Metoderna 

förklaras mer utförligt i underpunkterna för det här avsnittet. Värt att notera är att man 

nödvändigtvis inte behöver begränsa sig till en av dessa metoder utan det går att använda sig av 

flera i ett projekt. Exempelvis kan ett projekt där målet är att migrera till en ny plattform behöva 

använda sig både av redevelopment och wrapping av vissa komponenter (Bisbal et al. 1999). 

3.3.1 Redevelopment 

Följande avsnitt beskriver olika metoder där det befintliga systemet ersätts med ett helt nytt 

system. 

  

Paketerade applikationer 

Att använda sig av paketerade applikationer innebär att legacy-systemet ersätts med ett 

färdigbyggt system av serviceorienterade komponenter. Dessa applikationer behöver inte helt 

ersätta det befintliga systemet utan kan kombineras med äldre komponenter. Det kan utföras 

genom att förändra det äldre systemets arkitektur vilket tillåter en samverkan med nya 

komponenter. 

  

Paketerade applikationer ses som en uppsättning av återanvändningsbara komponenter och en 

lyckad implementation leder ofta till en ökad flexibilitet. Den stora problematiken ligger i att hitta 

paketerade applikationer som kan vara till lika stor affärsnytta som det i legacy-systemet. De 

äldre systemen har ofta unik funktionalitet som blir svår, om inte omöjlig, att finna i 

standardiserade paketerade lösningar (Koschel, Kleiner och  Astrova,  2010). 

  

Kodkonvertering 

Genom den här metoden översätts/konverteras det befintliga systemets källkod till ett nytt 

programmeringsspråk. Den största fördelen med denna metod är att processen i vissa fall kan 

automatiseras och utföras av maskiner. En av nackdelarna med automatiserad konvertering är att 
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strukturen inte skulle bli lika bra som en konvertering utförd av en människa. Ytterligare en 

nackdel med kodkonvertering är att den är mycket inkräktande på legacy-systemet då all kod byts 

ut mot kod som inte nödvändigtvis behöver vara bättre eller mer effektiv än tidigare (Koschel, 

Kleiner och  Astrova,  2010). 

  

Cold Turkey strategy - Rekonstruera legacy-applikationer 

Vid användning av den här metoden extraheras legacy-systemets affärslogik och med hjälp av 

den byggs ett helt nytt system från grunden. Det framträdande med metoden är att fördelarna med 

en modern serviceorienterad arkitektur utnyttjas och att man även kan få användning av annan 

modern teknologi. Nackdelen är att ett projekt av det här slaget ofta blir mycket kostsamt och kan 

sträcka sig över flera år (Bisbal et al. 1999; Koschel, Kleiner och  Astrova,  2010). 

3.3.2 Wrapping 

Wrapping är en metod där man kapslar in det befintliga systemet för att göra det mer tillgängligt 

utan att inkräkta för mycket i koden. 

  

Möjliggöra SOA 

Denna metod går ut på att kapsla in affärsprocesser och att göra dem tillgängliga som 

webbtjänster. Fördelen med metoden är att den möjliggör en serviceorienterad arkitektur enligt en 

standard vilket gör systemet flexiblare och lättare att integrera med andra system. 

Det ofördelaktiga med metoden är den gamla koden i stor utsträckning behålls och på så sätt 

fortsätter man att vara beroende av kompetensen som finns inom det området. (Koschel, Kleiner 

och  Astrova,  2010). 

3.3.3 Migration 

Migrering av ett system innebär en flytt av ett system från en plattform till en annan. 

  

Plattformsmigrering 

Plattformsmigrering eller re-hosting innebär att systemet flyttas till en ny plattform som är 

billigare i drift än den gamla plattformen. Systemet lämnas som det är men blir inkapslat eller 

emulerat för att kunna köras i en annan miljö. Viss omkodning kan behövas för att den gamla 

koden ska kunna exekveras och även för att möjliggöra för fördelar en modern plattform kan 

medföra. Det kan exempelvis handla om att man vill använda sig av en 64-bitarsarkitektur istället 

för 32-bitar eller att lastbalansera flera servrar för att öka åtkomsten för användare. 

  

Det som talar för den här metoden är att legacy-systemets applikationer och dess funktioner 

lämnas orörda vilket gör den mindre omfattande och kostsam än andra. Nackdelen är att 

systemarkitekturen och koden behålls och därav fortsätter verksamheten vara beroende av legacy-

kompetens för underhåll och vidareutveckling av systemet (Koschel, Kleiner och  Astrova,  

2010). 
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3.4 Utvecklings- och ersättningsstrategier 

Följande avsnitt beskriver olika strategier för det att utveckla och ersätta ett LIS med ett annat 

system ur ett tekniskt perspektiv. Utveckling och ersättning går hand i hand vid modernisering av 

legacy-system och de strategier beskrivna nedan kan på olika sätt kombineras i ett projekt. 

Strategierna kan användas för att förverkliga en vald metod i föregående avsnitt. 

3.4.1 Chicken Little strategy 

Strategin går ut på att låta LIS och det nya systemet samverka under migreringen med hjälp av en 

s.k. gateway. Strategin innefattar en elva-stegsplan där det nya systemet gradvis utvecklas tills 

dess att det gamla systemet kan ersättas. Gatewayens uppgift är att översätta och omdirigera 

databasanrop så att korrekt formaterad data hamnar i två databaser samtidigt: den befintliga 

databasen samt den nya databasen. 

  

Problemet med strategin är att den är tekniskt komplicerad eftersom det är en komplex uppgift att 

få en konsekvent uppdatering av en legacy-databas och en ny databas samtidigt (Bisbal et al. 

1999).  

3.4.2 Butterfly strategy 

Strategin avser en process där nya systemet utvecklas separat och sedan läggs fokus på en lyckad 

datamigrering mellan den äldre och nya databasen. 

  

Förklaring av processen: 

1.    När datamigreringen av LIS-databasen påbörjas sätts den till read-only för att motverka 

förändring. Medan migreringen utförs sparas all ny data in i en temporär databas. 

2.  Då migreringen av LIS-databasen är slutförd förs all data successivt över från den 

temporära databasen till den nya databasen. 

3.    När överföringen från den temporära databasen nästan är slutförd stänger man av LIS för 

att ingen ytterligare data ska kunna hamna i den temporära databasen. Därefter för man 

över den sista datan från den temporära databasen vilket slutför datamigreringen. Det nya 

systemet kan sedan det aktiveras och all ny data lagras därefter i den nya databasen 

(Bisbal et al. 1999). 

3.4.3 Cut and run strategy 

Strategin går ut på att ett befintligt system ersätts i ett steg. Legacy-systemet stängs av och det 

nya systemet startas. Strategin medför stora risker eftersom det är svårt att vara säker på att 

allting kommer att fungera som det är tänkt i produktion. Även fast grundliga tester på förhand 

utförts finns det alltid en risk att någonting har missats vilket kan bli kostsamt vid ett 

produktionsstopp efter att legacy-systemet ersatts (Wagner, 2014). 

3.4.4 Phased interoperability strategy 

Med den här strategin ersätts komponent för komponent i LIS genom att endast förnya systemet 

del för del i olika faser. De två systemen samverkar som en enhet tills dess att alla legacy-

systemets komponenter har fasats ut. Beroende på hur LIS är uppbyggt kan olika mängder 
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komponenter separeras. Det finns tre olika termer för hur nedbrytbara system är; Decomposable 

architectures, Undecomposable architectures och Semi-decomposable or hybrid 

architectures. 

  

Decomposable architectures betyder att systemet kan brytas ned i komponenter som är 

självständiga från varandra. 

  

Undecomposable architectures betyder att systemet inte kan brytas ned i komponenter på grund 

av att komponenterna är för beroende av varandra. 

  

Semi-decomposable or hybrid architectures betyder att systemet är en blandning av de två 

typerna som är beskrivna ovan. Det innebär att vissa delar av systemet kan brytas ut medan andra 

inte kan det. Anledningen till att många äldre system är av denna typ är att en stor del av de 

standarder som idag används för utveckling inte tidigare fanns tillgängliga. Det i sin tur ledde till 

att programmen ofta har många beroenden mellan sina komponenter (Wagner, 2014). 

3.4.5 Parallel operation strategy 

Den här strategin går ut på att det nya och gamla systemet opererar parallellt tills dess att det nya 

systemet har uppnått samma funktionalitet som det gamla. Det äldre systemet kan då stängas av. I 

jämförelse med cut-and-run blir det lättare att bygga upp ett förtroende för det nya systemet 

eftersom det är verksamt parallellt med det gamla. En utvärdering av det nyutvecklade systemet 

kontra det äldre underlättas eftersom man enkelt kan växla mellan dem (Wagner, 2014). 
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3.5 Sammanställning 

Nedan följer en sammanställning över drivkrafter, premisser för systemevolution samt de 

metoder och strategier som teorin innehåller. 

  

De fem framträdande drivkrafter för modernisering enligt NASCIO:s undersökning: 

1.      Förändring eller omstrukturering av affärsprocesser 

2.      Oförmåga att anpassa systemet efter organisatoriska mål 

3.      Applikationer är inte flexibla 

4.      Kompetens försvinner och föråldras 

5.      Drifts- och underhållskostnader är över acceptabel nivå. 

  

Premisser Beskrivning Källa 

Anpassning till 

organisatoriska mål 

Anpassa underhåll och vidareutveckling så de går 

i linje med de organisatoriska målen. 

Bennet (1996) 

Processer för 

uppföljning 

Kravhantering och analys måste expanderas till 

processer som hanterar teknisk och organisatorisk 

påverkan av implementerade funktioner och 

förbättringar. 

Bennet (1996) 

Tekniska utmaningar Överkomma problematik relaterat till äldre 

tekniska lösningar och ta fram tydliga planer för 

hur de ska moderniseras och sedan 

vidareutvecklas. 

Bennet (1996) 

Legacy-personal Modernisering av legacy-system är en fråga om 

samarbete. Involvera legacy-personal samt annan 

viktig kompetens som finns i verksamheten. 

Barbier och Recoussine 

(2014) 

Tabell 1 - Premisser för att uppnå systemevolution vid modernisering av legacy-system. 
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  Beskrivning Fördelar Nackdelar 

Paketerade 

applikationer 

Implementera färdiga 

applikationspaket. 

Väldefinierad och 

modern IT-

infrastruktur 

Funktionalitetsbrist 

Kodkonvertering Konvertera befintlig kod 

till nytt 

programmeringsspråk 

Kan i lång 

utsträckning utföras 

automatiskt 

Konverteringen försämras 

om den automatiseras. 

Inkräktande på LIS. 

Cold Turkey- 

Rekonstruera legacy-

applikationer 

Extrahera affärslogik och 

bygg helt nytt system 

Moderna teknologier Hög komplexitet. 

Tidskrävande och 

kostsamt. 

Möjliggöra SOA Implementerar standarder 

för IT-infrastrukturen via 

inkapsling. 

Service-Orienterad 

infrastruktur. 

Flexibilitet. 

Kompabilitet. 

Behåller gammal 

programstruktur. 

Legacy-kompetens. 

Plattformsmigrering Plattformsbyte för 

kostnadsreduktion. 

Mindre omfattande. 

  

Koden blir i stor 

utsträckning orörd. 

Legacy-kompetens. 

Tabell 2 - Metoder för modernisering. 

  

  Beskrivning Fördelar Nackdelar 

Chicken little Migrering mha gateway-

lösning 

Väldefinierad 

designprocess 

Tekniskt komplex 

Butterfly method Fokus på datamigrering Väldefinierad process 

för datamigration 

Read-only legacy-databas. 

Ökad åtkomsttid. 

Cut-and-Run Stäng av LIS och sätt 

igång nytt system. 

Okomplicerad Hög risk 

Phased  

Interoperability 

Successiv utfasning av 

LIS. 

Mindre risk - stegvis Komplex 

Parallel operation Parallell körning av båda 

systemen. 

Växla mellan 

nytt/gammalt system 

Kostsam och möjligtvis 

komplex 

Tabell 3 - Utvecklings- och ersättningsstrategier. 
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4 Fritidsresor 
I följande empiriska kapitel presenteras och redogörs fallstudien som genomförts hos Fritidsresor. 

4.1 Bakgrund 

Fritidsresor ingår i den nordiska resekoncernen TUI Nordic. Koncernen är den största aktören på 

resemarknaden i Norden med en marknadsandel på 20 procent. Den etablerades 1961 och 

erbjuder idag charterresor, flyg och kryssningar. 

  

Den första versionen av Fritidsresors datoriserade bokningssystem utvecklades under 1974. Året 

därpå kunde den första bokningen genomföras. Sedan dess har utvecklingen av systemet fortlöpt 

och funktionalitet utökats efter nya krav och behov. Inte minst under slutet på 90-talet i samband 

med den breda spridningen av internet och möjligheterna det medförde. 

  

Bokningssystemet är stordatorbaserat och har utvecklats i över 40 år. Det är till största del skrivit 

i programmeringsspråket COBOL och är den mest affärskritiska delen för hela den nordiska 

verksamheten. Bokningssystemet kan egentligen ses som två delar, en del som tar emot sökningar 

och skickar tillbaka information om resor samt en del som tar emot bokningarna för dessa resor 

och för in dem i en databas. 

  

År 2009 initierade Fritidsresor ett projekt där målet var att hitta ett alternativ till deras 

stordatormiljö som var placerad hos en leverantör i Tyskland. Anledningen var primärt att 

driftskostnaderna för systemet var för höga men det fanns också prestandarelaterade faktorer som 

spelade in. 

4.2 Motiverande faktorer för modernisering av legacy-system 

Här följer en redogörelse för vilka motiverande faktorer som initierade företagets 

moderniseringsprojekt av deras legacy-system. 

4.2.1 Drift- och underhållskostnader 

Den stora motiverande faktorn för projektet var leverantörens höga driftskostnader för stordatorn 

systemet kördes på och dessa kostnader ville Fritidsresor sänka. 

  

En annan motiverande faktor var att konsolidera antalet programspråk som användes i systemet 

genom att konvertera applikationer och program skrivna i Assembler och Easytrieve till COBOL. 

På så sätt elimineras licenskostnaderna för Easytrieve och för Assembler elimineras behovet av 

programmerare som kan det mer än 65 år gamla programmeringsspråket. Kompetens inom språk 

som Assembler är dyr och svår att få tag på enligt Fritidsresor.  

4.2.2 Prestanda 

En av de motiverande faktorerna var en prestandaökning jämfört med stordatorn som hade ett fast 

tak med MIPS (Miljoner instruktioner per sekund), vilket är ett begrepp för att mäta en stordators 

beräkningskraft. Till skillnad från moderna IT-miljöer var stordatorn inte skalbar på samma sätt 
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som en Windows eller Linuxmiljö vilket gjorde att när taket nåddes för vad datorn klarade av så 

fanns endast alternativen att försöka minska arbetsbördan eller byta till en starkare maskin. I en 

klient-server-plattform existerar oftast inget tak eftersom att i de flesta fall går det att expandera 

kraften genom att köpa in eller hyra in extra servrar till klustret. Därmed är miljön skalbar på ett 

annat sätt. Viss modifiering av kod kan dock behövas för att stödja denna skalbarhet. När 

försäljningen kulminerade i januari månad varje år slog man taket vilket var ett problem 

prestandamässigt och ekonomiskt på grund av förlorad inkomst. 

4.3 Fritidsresors modernisering av legacy-system 

Följande avsnitt redogör för relevanta delar gällande företagets val av metoder och strategier för 

projektet. 

4.3.1 Val av målplattform 

Inför projektet etablerade organisationen kontakt med flertalet stordatorleverantörer i Sverige 

samt företaget Micro Focus. Det fastslogs att en plattformsmigrering skulle bli det billigaste 

alternativet, samt att det var det alternativet som ansågs ha minst utmaningar i relation till målet. 

Micro Focus specialiserar sig på att flytta legacy-system till moderna serverplattformar. Företaget 

erbjuder mjukvara som kan köra äldre stordatorprogram, exempelvis skrivna i COBOL, på en 

Windows- eller Linuxbaserad plattform. I Fritidsresors fall innebar den här lösningen att de 

skulle få egen drift av Intel-baserade servrar som skulle köra alla deras legacy-applikationer i en 

Windowsmiljö. 

  

Företaget studerade referensfall på företag som hade gjort den här typen av plattformsmigrering 

tidigare och i vissa fall hade driftskostnaderna minskat med 90 procent. Ett leverantörsbyte av 

stordatorn från Tyskland till Sverige beräknades minska kostnaderna med cirka 50 procent. 

  

Genom att migrera till en serverbaserad plattform hoppades man kunna uppnå bättre skalbarhet 

och lägre driftskostnader för systemet. I samband med migreringen hade man även till avsikt att 

städa upp bland äldre program och eliminera redundant kod. Denna process skulle även leda till 

bättre förståelse och bättre dokumentation av program som existerade i legacy-systemet. 

 

Följande tabell beskriver den ursprungliga teknologin för legacy-systemet och teknologin som 

implementerades för målplattformen. De blå fälten markera större förändringar och MF i detta 

fall står för Micro Focus och inte mainframe som är den engelska översättningen av stordator. 
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Teknologikategorier Ursprung Mål Teknologi 

Presentation WEB WEB MF Server EE 

3270(BMS) 3270(BMS) MF Server EE 

Applikationer COBOL COBOL(MF) MF COBOL 

Easytrieve COBOL(MF) MF COBOL 

Assembler COBOL(MF) MF COBOL 

Transaktionshanterare CICS CICS(MF) MF Server EE 

CICS Web Interface CICS Web Interface MF Server EE 

Databaser DB2 Tables SQL server MS SQL Server 2008 

QSAM Files MF SEQ Files MF Server EE 

Batch-jobshantering JES2 JCL JCL (MF) MF Server EE 

Operativsystem IBM z/OS Windows   

Hårdvara IBM Z9 Intel   

Tabell 4 - Teknologikarta baserad på dokumentation försedd av Fritidsresor. 

  

Följande punkter redogör för de kategorier som tabellen beskriver ovan: 

  

●     Presentation - Beskriver de gränssnitt som är implementerade för att presentera systemet 

för användaren. I Fritidsresors fall behölls gränssnitten vilket var implementation mot 

webben samt 3270(BMS) vilket är ett terminalbaserat kommunikationsgränssnitt mot 

stordatorer. 

  

●     Applikationer - Beskriver de programmeringsspråk som företagets applikationer är 

skrivna i. Applikationer skrivna i COBOL behölls i samma språk, även om vissa 

modifikationer implementerades. Program skrivna i språken Easytrieve och Assembler 

konverterades till COBOL-språket. Detta gjordes genom att extrahera affärslogik för de 

applikationerna skrivna i språken. De återskapades sedan i programmeringsspråket 

COBOL. 

  

●  Transaktionshanterare - Beskriver den mellanprogramvara som används för att 

tillhandahålla verktyg och miljö för att utveckla och köra de distribuerade 

applikationerna. 

  

●       Databaser - Beskriver de typer av databaser som tidigare användes och vilken databastyp 

de konverterades till. 
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●     Batch-jobbshantering - Beskriver vilket JCL (Job Control Language) som används för att 

styra batchjobben. Det är ett skriptspråk som instruerar systemet hur ett batchjobb ska 

utföras. 

  

●     Operativsystem - Beskriver vilket operativsystem som ersattes. I det här fallet IBMs z/OS 

med Microsoft Windows. 

  

● Hårdvara - Beskriver vilken drifthårdvara som ersattes. I det här fallet var det en stordator 

från IBM som ersattes med en klient-server-plattform med Intel-processorer. 

4.3.2 Metoder och strategier 

Efter valet av metoden plattformsmigrering fattades beslut över hur tillvägagångssättet för 

projektet skulle se ut. Vilka val som gjordes beskrivs i det här avsnittet. 

  

Det nya systemet utvecklades helt separat från det gamla genom att låta en av Micro Focus 

samarbetspartner i Sydafrika göra programkonverteringarna samt konvertering av databaserna för 

att få dem kompatibla med den nya plattformen. Fritidsresor skulle sedan själva utföra bytet från 

legacy-systemet till den nya plattformen. Anledningen till att denna strategi valdes var att man 

förhandlade fram ett lukrativt avtal med det Sydafrikanska företaget som ansågs som det mest 

kostnadsbesparande valet för de mål som skulle uppnås. 

  

Ersättningsstrategin för legacy-systemet skulle ske i två steg. Först migrerades den del av 

systemet som levererade bokningssökningar. Den här delen gick att avgränsa mot resterande 

delen av systemet eftersom den aldrig skrev till någon data till databaserna. Vad det innebär är att 

den kunde implementeras före resten av systemet för att visa att migreringsmetoden fungerade. 

Delen blev ett så kallat “proof of concept”. I steg två implementerades sedan resten av systemet 

tillsammans med den nya implementationen av databasen. 

4.3.3 Migreringsprocessen 

Följande avsnitt beskriver tillvägagångssättet för hur företaget migrerade sitt legacy-system. En 

överskådlig bild över migreringsprocessen tillsammans med relevanta val och beslut presenteras. 

  

Migreringsprocessen karaktäriseras av en extern samverkan med ett företag från Sydafrika. Figur 

1 beskriver metodologin och processen för att utveckla det nya systemet. Därefter följer en 

beskrivning om varje specifik process i metodologin. 
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Figur 2 - Migreringsprocesskarta, egen illustration baserad på dokumentation från Fritidsresor 

 

Inventering av applikationer – Applikationer inventerades för att fastställa hur många program 

som fanns. Det var nödvändigt eftersom dokumentationen över program och vilken uppgift de 

hade var bristfällig eller obefintlig. Genom inventeringen fastställdes även storleken och 

komplexiteten för varje applikation. 

  

Logiska applikationer - Dela upp applikationer efter deras logiska gruppering i systemet. I den 

här processen separerades logiska och testbara delar som hör ihop från kod och data. 

  

Implementeringsstrategi - Här bestäms vilken strategi som ska användas för att implementera 

applikationerna och se om en strategi för samexistens mellan paketen och LIS kan tas fram. 

  

Migreringspaket - Sätt ihop migreringspaket med tillhörande kod och testdata bestående av 

flertalet applikationer som hör ihop. 

  

Inputpaket - Detta är källkoden innan konvertering. 

  

Outputpaket - Detta är källkoden efter konvertering. 

  

Acceptans - Här bestäms det om den begärda funktionaliteten finns i leveransen. Om inte så 

itereras konverteringsprocessen för migreringspaketet. 
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Retrofitting - Med detta menas det att implementera eventuella ändringar som har skett i 

källkoden på LIS men som inte har konverterats till det nya systemet 

  

Implementera paket - När acceptans har uppnåtts och retrofitting är klar kan paketet 

implementeras i det nya systemet. 

  

Tillvägagångssättet valdes i samarbete med den externa samarbetspartnern. Först utfördes en 

inventering av hela legacy-systemet så en tydlig bild över mängden program och dess egenskaper 

anskaffades. Därefter implementerades en strategi för hur konverteringen av migreringspaketet 

skulle utföras. Det uppskattades att 85-90% av koden för varje paket inte behövde förändras 

medan resterande del behövde justeras. Paketet skickades till samarbetspartnern som utförde 

konverteringen och en del tester varpå paketet skickas tillbaka för vidare testning och acceptans i 

Sverige. Vid denna punkt så godkändes eller avvisades det migrerade paketet av Fritidsresor. 

  

Uppfyllde inte paketet de funktionskrav som sattes när utförliga tester utfördes så itererades 

migreringsprocessen med samarbetspartnern igen. Vid ett godkännande av migreringspaketet 

implementerades de förändringarna som behövdes göras för att legacy-systemet skulle fungera 

under tiden migreringsprojektet fortlöpte. Därefter var paketet med program redo för att 

implementeras på den nya plattformen. 

  

Det var tänkt att migreringen skulle vara klar efter fyra leveranser av migreringspaket men på 

grund av komplikationer slutade det slutade med att sex stycken leveranser utfördes. 

Samarbetspartnern halkade efter eftersom paketen ansågs vara för stora för dem att hantera. Det 

här var en faktor som försenade projektet och var en bidragande orsak till att man det sista 

halvåret valde att ändra en del av processen för migreringen. Eftersom kvalitén på paketen som 

sändes tillbaka inte var tillräckligt hög samt att de ofta försenades togs istället beslutet att jobba 

med kodkonvertering närmare verksamheten. Det utfördes genom att avsätta en stor del av det 

interna utvecklingsteamet till att arbeta med den uppgiften. Effektiviteten ökade därefter eftersom 

den kompetens som fanns inuti organisationen lättare förstod logiken i koden. 

  

Omkring ett halvår innan migreringen var klar satte man den första delen i produktion, vilket 

också den enda delen man satte i produktion samtidigt som det gamla systemet fortfarande var 

aktivt. Viktigt att påpeka är att delen som sjösattes inte skrev data till någon databas eftersom 

delens syfte endast var att agera som leverantör av information för sökningar av resor. När någon 

bestämde sig för att boka gick det då automatiskt över till det gamla systemet för att läggas in i 

databasen. Därav undvek man komplexiteten det skulle innebära att hantera två databaser vid det 

slutgiltiga bytet. Denna flytt visade för cheferna att migreringen av den resterande delen var fullt 

möjlig och lugnade därför oron över projektets försening. Värt att tillägga är att ledningen och 

högt uppsatta chefer gav sitt fulla stöd för projektet under hela utvecklingsprocessen. 

  

Mot slutet av projektet utfördes funktionstester på hela det nya systemet för att säkerställa att det 

hade likvärdig funktionalitet som legacy-systemet. Under den perioden förbereddes också 

datamigreringen som skulle utföras från DB2-databasen till den nya Microsoft SQL Server-

databasen. Det var extremt viktigt att datamigreringen vid produktionssättandet blev korrekt. 
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Därför utfördes flertalet tester för att veta ett exakt tillvägagångssätt och vid vilken tidpunkt varje 

tabell skulle migreras. 

  

Utöver fortlöpande tester av kod och datamigrering genomfördes två genrep på hela 

ersättningsprocessen för att säkerställa att processen skulle lyckas. En vecka innan bytet av 

system skulle ske migrerades all arkiverad data i legacy-databasen över till den nya. Bytet från 

legacy-systemet gjordes sedan under ett fem timmar långt driftstopp mellan 22.00 till 03.00 på 

natten. Under driftstoppet migrerades den sista delen av datan och den sista delen av det 

nyutvecklade systemet produktionssattes. Under natten utfördes det även en verifieringsprocess 

för att se att all data blev korrekt migrerad, samt en verifiering av all systemfunktionalitet. 

4.4 Utmanande faktorer vid modernisering av legacy-system 

I det här avsnittet följer en redogörelse för vilka utmanande faktorer det fanns för organisationens 

migreringsprojekt. 

4.4.1 Datamigration och datakonvertering 

Databasen migrerades från DB2 till Microsoft SQL server 2008. För att göra det behövdes 

konverteringar från DB2 SQL till SQL som sedan Microsoft SQL server kunde förstå. 

Anledningen till det var att man annars hade behövt ändra alla databasanrop i alla COBOL 

program. Det var en utmaning att få till alla parametrar som ledde till en lyckad konvertering och 

det var en process som itererades under hela projektets gång. 

  

Vidare prövningar existerade gällande konverteringen av databasen som systemet ursprungligen 

använde sig av. Den var baserad på en av de tidigaste typer av databaser som sedan har bytts ut 

mot modernare typer. Ett fåtal rester av dessa olika databastyper finns kvar. De äldre databaserna 

är av hierarkisk typ och bygger inte tabeller på samma sätt vi är vana vid att se i moderna 

databaslösningar. Den typen av arv har i stor utsträckning försökts byggas bort men vissa delar 

har blivit kvar vilket gör att databashanteringen fortfarande är en utmanade faktor. 

  

Ett annat problem var att stordatorn och Windows inte använder samma teckenkodning vilket 

gjorde det nödvändigt att göra konverteringar mellan stordatorns EBCDIC till Windows ASCII. 

4.4.2 Källkod 

Liksom många andra äldre system var dokumentationen över koden i Fritidsresors fall 

undermålig eller obefintlig för vissa av programmen. För vissa program fanns ingen källkod 

vilket var ett problem då den var nödvändig för migreringen. Det tog upp till en och en halv 

månad att hitta den största delen av källkoden. Mycket av den kunde hittas genom att leta i arkiv 

och på gamla magnetband. I slutändan saknades källkoden för 5-6 program. En specialist med 

legacy-kompetens löste situationen genom att utifrån analys av programmens funktion och output 

skriva nya program som utförde samma uppgift. Denna specialist har varit anställd på Fritidsresor 

sedan början av IT-arbetet på 70-talet. 
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4.5 Resultat av migrering 

Följande avsnitt redogör för det resultat migreringen av systemet genererade. 

4.5.1 Prestanda 

Målen för prestanda som sattes upp nåddes fullt ut eftersom man fick den önskade skalbarheten 

för att klara av alla kunder under månaderna med högst försäljning. Utöver det utfördes 

optimering av kod och program så att systemet inte belastade servrarna lika hårt vilket ledde till 

en ökning i prestanda. Innan migreringen läste exempelvis systemet av agentnummret som finns 

vid varje bokning uppemot 2300 gånger. Det visade sig vara avsevärt fler gånger än vad som 

behövdes och är bara ett av många exempel på ineffektiv användning av IT-resurser som 

existerade i den äldre koden. 

  

Migreringen innebar även ett byte från en 32-bitars till en 64-bitarsarkitektur. Det har i efterhand 

visat sig vara en mindre bra investering på grund av att prestandavinsten inte blev tillräckligt stor. 

Lösningar för byte av arkitekturen skapade fel i systemet som man blev tvungen att åtgärda. 

4.5.2 Driftkostnader 

De ekonomiska påföljderna av projektet har i efterhand betraktats som en succé. Förseningar 

tvingade visserligen Fritidsresor att förlänga avtalet med den ursprungliga stordatorleverantören 

men hade på endast 18 månader tjänat tillbaka den investeringen. De årliga driftkostnaderna 

sänktes med ca 90 %. 

4.5.3 Kompetens 

Den här typen av plattformsmigrering resulterar inte i en stor källkodsförändring när den är 

genomförd utan det mesta av koden i COBOL behålls intakt. Kompetensen som finns på 

Fritidsresor fortsätter därför att vara en tillgång eftersom utveckling fortfarande sker i samma 

programmeringsspråk. Fördelen kan också bli en nackdel eftersom den framtida legacy-

kompetensen potentiellt är osäker eftersom programmeringsspråk som COBOL numera sällan 

studeras. Kompetensbehovet för Assembler och Easytrieve eliminerades dock eftersom att de 

programmen konverterades till COBOL. 

4.5.4 Vidareutveckling 

En av nackdelarna med migreringen var att systemet nu är mer sårbart för förändringar i IT-

infrastrukturen. Stordatorernas operativsystem uppdateras generellt inte lika ofta och när de 

uppdateras så är det ovanligt att koden behöver underhållas för att fortsätta att fungera. Efter 

migreringen är Fritidsresor beroende av Micro Focus mjukvara och av fortsatt support från dem. 

Det har resulterat i att man numera behöver underhålla koden på ett konsekvent sätt och behöver 

ta ställning till om en uppdaterad version av mjukvaran är värd att implementera. 
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Implementationen av Micro Focus mjukvara medförde ett nytt versionshanteringssystem som 

förbättrade processerna gällande uppföljning av underhåll och vidareutveckling. Utöver det 

kunde man också använda sig av Microsoft Visual Studio som utvecklingsverktyg. Det innebar 

att IT-komponenter skrivna i språk som stordatorn inte hade stöd för kunde implementeras och 

användas mot legacy-systemet. 
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5 Analys 
I följande kapitel genomförs en analys baserad på information som framkommit av fallstudien 

tillsammans med teorin som presenterats tidigare. Målet är att, ur ett tekniskt perspektiv, 

analysera och redogöra för de drivkrafter som hittats för projektet och vilka effekter de fått på 

verksamheten. 

5.1 Drivkrafter 

Data som sammanställts från fallstudien kan sättas i relation till de drivkrafter för modernisering 

som teorin beskriver. Hur applicerbar varje drivkraft varit på Fritidsresors fall beskrivs med en 

röd, orange och grön markering där röd implicerar ingen applicerbarhet, orange implicerar viss 

applicerbarhet och grön betyder applicerbar: 

  

Drivkrafter   Beskrivning av applicerbarhet 

Förändring eller 

omstrukturering av 

affärsprocesser 

● Eftersom bokningssystemet ansågs uppfylla alla affärsbehov 

var det här det här ingen drivande faktor för 

moderniseringsprojektet. 

Oförmåga att anpassa systemet 

efter organisatoriska mål. 
● Skalbarheten i systemet uppnådde inte kraven för antalet 

sökningar som gjordes av kunder under januari månad och 

därför var det här en drivande faktor. 

Applikationer är inte flexibla ● I samband med projektet eliminerades redundant kod i program 

och optimerades efter ny hårdvara. Det tillförde viss flexibilitet 

men det var ingen drivande faktor och många program har inte 

ökat sin flexibilitet. 

Kompetens försvinner och 

föråldras. 
● Assembler och Easytrieve eliminerades för att konsolidera 

programspråk och underlätta fortsatt underhåll. Det har lett till 

minskat behov av kompetens inom området men var inte en 

faktor som var betydande för projektet. 

Drifts- och underhållskostnader 

är över acceptabel nivå. 
● Drift- och underhållskostnaderna för stordatormiljön i 

Tyskland var för höga för att anses som överkomliga. Det här 

kan ses som den stora drivkraften för initierande av 

Fritidsresors moderniseringsprojekt. 

Tabell 5 - Drivkrafter i relation till teori 

  

Det finns en stor diskrepans mellan den tyngsta drivkraften för modernisering i teorin och i den 

som funnits hos Fritidsresor. Eftersom plattformsmigreringen inte ämnade till att förändra 

affärsprocesser så stod företaget inte för lika stora utmaningar som andra organisationer som har 

den faktorn som den mest drivande. 

  

De drivkrafter för modernisering beskrivna teorin är av olika karaktär har olika påverkan på 

projektet beroende på hur de prioriteras. Drivkrafterna som leder till en mer radikal förändring av 

det befintliga systemet kommer också ha en större inverkan på andra verksamhetsorienterade 

processer. Fritidsresor valde en migreringsmetod som i slutändan inte ledde till mycket 
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förändring förutom att de fick börja drifta egen hårdvara för legacy-systemet. Det går att anta att 

en metod som hade förändrat gränssnitt för slutanvändare lett till ett större behov av stödjande 

processer så som utbildning och support. 

5.2 Systemevolution 

Nedan ställs den data som framställts av fallstudien i relation till de premisser för 

systemevolution som teorin beskriver och som är sammanfattad i tabell 1. Tabellen avser att 

beskriva vilken hänsyn till premisserna som Fritidsresor tagit eller hur de uppfyllts till följd av 

projektet. Sammanställningen förenklar analys och utvärdering för hur effekterna av 

moderniseringsprojektet har påverkat verksamheten: 

 

Premisser Effekter 

Anpassning till 

organisatoriska mål 
+ Eftersom program inventerats och redundant kod eliminerats har 

också dokumentationen förbättrats vilket i sin tur underlättar för 

underhåll av systemet. 

+ Organisationen har tvingats anpassa sig till ett annorlunda 

förhållningssätt till underhåll av system. Den nya IT-infrastrukturen 

ställer andra krav på vidareutveckling och underhåll. 

- Föregående punkt var inget som beaktades när projektet initierades. 

Processer för uppföljning + Processer för uppföljning har förbättrats genom ett nytt 

versionshanteringssystem. 

Överkomma tekniska 

utmaningar 
+ Tydlig plan över de tekniska utmaningar som verksamheten stod 

inför. 

+ Lyckad datamigrering. 

- Underskattade kodens komplexitet. 

- Överskattade prestandavinsten med en 64-bitarsarkitektur. 

Legacy-personal - Bristfällande punkt eftersom kod lämnades bort i större utsträckning 

än att den interna kompetensen utnyttjades. 

+ Insåg misstag och flyttade utvecklingen närmare verksamheten. 

+ Ledningen gav fortlöpande stöd under hela projektet. 

Tabell 6 - Empiri i relation till teorin om systemevolution 

  

Den problematik Yard & Ward (2003) och Bennet (1996) beskriver i samband med 

systemevolution överensstämmer väl med de utmaningar Fritidsresor stod inför. Systemet som 

migrerades hos företaget uppfyller alla de kriterier för vad ett legacy-system ska vara enligt vad 

som definieras i 1.2. Därför kan man också se spåren av ett äldre synsätt på underhåll och 

vidareutveckling i organisationen. En migrering till en modernare plattform innebär en modern 

IT-infrastruktur och ställer därmed andra krav på underhåll än vad infrastrukturen för legacy-

system vanligtvis gör. Det gör att verksamheten tvingas anpassa sig till denna förändring. Med 

andra ord kan det ses som ett steg i rätt riktning mot systemevolution eftersom verksamheten 

anpassas bättre till de organisatoriska målen. 

  

De tekniska utmaningar Bennet (1996) diskuterar styr i stor utsträckning i vilken väg 

organisationer väljer att ta när det kommer till modernisering av legacy-system. 

Inventarieanalysen Fritidsresor gjorde fick dem att förstå hur omfattande koden i systemet var 
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och kunde därefter besluta för vad som ansågs vara den lämpligaste metoden att hantera den. Här 

belyses Bennets (1996) punkt gällande utmaningen för förståelse av kod och i vilket sammanhang 

den ska sättas in i. Samarbetspartnern som användes för kodkonverteringen fick de 

förutsättningar de ansågs behöva för att hantera den. Likväl uppstod problem med konverteringen 

av koden. Det här stärker hur legacy-systemen är beroende av verksamhetsspecifik kompetens för 

att kunna moderniseras eftersom logiken i koden ofta är svår att förstå. Barbier och Recoussine 

(2014) tar också upp just denna faktor som extremt viktig för modernisering och evolution. 

5.3 Metoder- och strategier 

Följande tabell visar hur Fritidsresors val av metod och strategi fick för effekter på verksamheten:  

 Val Effekter 

Moderniseringsmetod Plattformsmigrering. + Sänkt drift- och underhållskostnad. 

+ Ökad prestanda. 

+ Låg påverkan på resterande verksamhet. 

+ Nya förutsättningar för vidareutveckling. 

- Behöll i stor utsträckning nackdelarna 

med legacy-systemet. 

- Behov av legacy-kompetens finns kvar. 

Utvecklings- och 

ersättningsstrategi 
En blandning av phased 

interoperability och en 

butterfly-liknande strategi 

+ “Proof of concept”. 

+ Felfri datamigrering. 

- Driftstopp på fem timmar 

 

 

 

Tabell 7 - Fritidsresors moderniseringsmetod och utvecklings- och ersättningsstrategi 

  

Sett till moderniseringsmetoderna beskrivna i teorin som är sammanfattade i tabell 2 tog 

Fritidsresor beslutet att använda sig av en plattformsmigrering. Beslutet togs på premisser som 

matchar de fördelar som understryks i teorin: mindre omfattande projekt vilket också håller ned 

kostnaderna. Eftersom organisationen primärt fokuserade på att sänka sina driftskostnader lade de 

stor vikt vid att projektet skulle gå så fort som möjligt. Tidsaspekten ledde därmed också till 

beslutet att utveckla en miljö som inte förändrade gränssnitt mot kunder och användare. 

Projektets omfattning beträffande tid och kostnad hade expanderat avsevärt om en sådan 

förändring hade utförts vilket också pekar på att metoden var den som passade bäst för att nå 

uppsatta mål. Deras bokningssystem ansågs uppfylla de affärskrav som ställdes och därför drevs 

beslutet vidare att behålla systemet intakt i den mån det var möjligt. Att använda sig av 

metoderna under redevelopment ansågs därav bli för långdragna och kostsamma för att vara 

applicerbara på moderniseringsprojektet. Huruvida det är ett val som lönar sig i längden är öppet 

för diskussion. Det går att argumentera för att lösningen med plattformsmigrering är en kortsiktig 

sådan eftersom behovet av legacy-kompetens bibehålls. 

  

Som tidigare nämnt i teoriavsnittet (3.3) behöver inte en metod utesluta en annan. En metod som 

kan kombineras med plattformsmigrering är möjliggörandet av en Service-Orienterad arkitektur. 

I Fritidsresors fall diskuterade man möjligheterna till att kombinera migreringen med denna 

metod. Man kan argumentera för att de var en bit på väg eftersom de styckade upp logik och 
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avgränsade kodblock efter testbara delar som sedan skickades för kodkonvertering. Anledningen 

till att ett beslut för att avstå från denna lösning togs var återigen tidsaspekten och resurserna de 

skulle kräva. Huruvida det är ett val som lönar sig i längden kan diskuteras eftersom den 

flexibilitet en SOA-standard medför kan vara värdefull när nya krav på verksamheten visar sig. 

  

Utöver kodkomplexitet finns problemen med databashantering och datakonvertering vid en 

modernisering av ett legacy-system. Företaget valde en metod för att hantera data som påminner 

mycket om det sätt The Butterfly Methodology beskriver för att hantera flytt av legacy-systemets 

data. Butterfly-metoden beskriver en datamigrering som involverar tre databaser samtidigt, där en 

av dem är temporär och syftar till att bibehålla separationen mellan det gamla och det nya 

systemet. Fritidsresor utförde en migration med hjälp av endast legacy-databasen och den nya 

databasen eftersom data kunde flyttas på ett sätt så att avvikelser inte uppstod. Värt att notera är 

att det som är Butterfly-metodens styrka ändå uppfylldes eftersom data inte behövde sparas i 

legacy-databasen och den nya databasen samtidigt. 

  

Strategin Chicken Little är den metod som förespråkar användning av legacy-databasen och en ny 

databas samtidigt. Med tanke på hur Fritidsresors data var lagrad hade datamigreringen blivit 

komplicerad och sårbar vid användning av denna strategi. Det finns stor risk för felaktigheter i 

samband med att försöka upprätthålla dataintegritet mellan legacy-databasen och den nya 

databasen om båda ska uppdateras samtidigt med samma data. Tillvägagångssättet för 

datamigreringen är något som organisationen såg som en utmanande faktor och därför en mycket 

drivande faktor för besluten som togs gällande metod och strategi för projektet. 

  

Valet av ersättningsstrategi hade framförallt att göra med systemets komplexitet som gjorde det 

mindre lämpat att utföra med Phased Interoperability strategy. Det var nämligen endast en del 

som kunde ersättas separat från resten av systemet. Många program och applikationer hade 

beroenden till andra program på ett sätt som gjorde det svårt att bryta ner till mindre delar utan 

göra processen mycket mer tidskrävande och komplex. Legacy-systemet kan alltså ses som en 

Semi-decomposable architecture där en enda del kunde frigöras. Det ersattes därför på ett sätt 

som inte ansågs ta lika mycket tid samt ha de svårigheter som genomförandet av Phased 

Interoperability strategy hade inneburit. 

  

Samtidigt ansågs inte Parallel operation-strategin som ett alternativ värt att genomföra eftersom 

funktionstester utförts under hela moderniseringsprocessen. En parallell körning av systemet hade 

inneburit en samverkan mellan det nya och det gamla vilket ökar komplexiteten av processen. I 

det här fallet blev en drivande faktor att försöka undvika tidskrävande och komplicerade 

strategier för att ersättningstillfället eftersom vikten låg på att minimera risker i samband med 

datahantering. 
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6 Slutsats och avslutande diskussion 
För att påminna läsaren om vad för forskningsfråga arbetet ämnar till att besvara upprepas den 

här. 

  

●    Vad driver en organisations beslut att modernisera ett legacy-system och vilka effekter får 

moderniseringen på verksamheten? 

  

Det är svårt att sammanställa någon typ av generaliserande modell för vad som driver en 

organisations beslut att modernisera ett legacy-system eftersom projekt av den här typen är 

mycket verksamhetsspecifika. Utifrån projektets karaktär och det som framkommit av fallstudien 

kan man se vissa faktorer som i stor utsträckning styrt projektet och som eventuellt skulle kunna 

appliceras på andra verksamheter. 

  

Den stora drivande faktorn för Fritidsresors moderniseringsprojekt har visat sig vara en fråga om 

pengar. Projektet skulle utföras så snabbt som möjligt och så billigt som möjligt. Varje aspekt av 

processen har utvärderats utifrån ett kostnadsperspektiv. Det är vidare intressant att se hur det 

perspektivet genererat ett så positivt resultat som det gjort. Baserat på de problem som legacy-

systemen innefattar för organisationer kan det tyckas banalt hur ett moderniseringsprojekt endast 

kan styras utifrån en fråga om kostnader. 

  

I det här fallet blir det dock uppenbart varför företaget har lyckats så bra. En plattformsmigrering 

är en kortsiktig lösning eftersom många av de problem legacy-systemet tidigare hade inte 

elimineras efter bytet. Viss modernisering utförs men systemet är i mångt och mycket detsamma. 

Vad det innebär är att metoden inte blir lika spretig gällande oförutsägbara kostnader som de 

andra metoderna. Projektets mål blir väldigt tydligt: Den kod som exekverades i den forna miljön 

och gav ett specifikt resultat ska utföras på exakt samma sätt i den nya miljön. Med det sagt så är 

de kostnader som diskuteras endast kopplade till själva projektet. En diskussion om de 

långsiktiga kostnader som bibehållandet av legacy-systemet innebär är ingenting som kan föras 

inom ramen av det här arbetet. 

  

Även om tid och pengar var de stora drivkrafterna och en stor anledning till att man valde att göra 

en plattformsmigrering drev det också vidare beslutet att outsourca konverteringen till en extern 

part som kunde genomföra den billigt. Ett beslut som visade sig kostsamt i längden eftersom det 

Sydafrikanska företaget inte klarade av ett projekt i den här storleken på den tid som utlovats. 

Fritidsresor menar själva att projektet hade blivit mer framgångsrikt om de hade fått jobba 

närmare med konverteringen och inte behövt lämna ifrån sig den mängd arbete de gjorde. Det 

Barbier och Recoussine (2014) förklarar gällande samarbete vid modernisering av legacy-system 

blir en uppenbar faktor som i efterhand kanske skulle beaktats mer när beslutet togs att outsourca 

kodkonverteringen. 

  

En annan mycket drivande teknisk faktor var fokuseringen på att datamigreringen skulle bli 

korrekt utförd. Det ansågs vara en förutsättning för att hela poängen med migreringen skulle 

uppfyllas. Hade inte data blivit korrekt inplacerad i den nya typen av databasen hade inte det nya 



30 
 

systemet kunna ersätta det gamla. Processen som framtogs och genrepen som genomfördes för att 

täcka upp för alla eventuella fel som kunde hända under datamigreringen var en nyckelfaktor för 

att legacy-systemet skulle kunna ersättas. Ett fem timmar långt driftstopp får man se som ett litet 

farthinder för ett system som varit i bruk i över 40 år. 

  

Vidare blir det intressant att försöka avläsa vilka förutsättningar organisationen har efter 

genomfört projekt. Förutsättningarna för systemevolution har utan tvekan förbättras utifrån det 

som tas upp i föregående kapitel. Resultatet av projektet har lett till ett system som är bättre 

dokumenterat, har gett nya förutsättningar för vidareutveckling och har blivit skalbart på ett sätt 

som tidigare inte var möjligt. 

  

Utöver tidigare nämnda faktorer är tanken om att Fritidsresor hade valt att ha kvar 

stordatormiljön en intressant sådan. Vad projektet har medfört är en mängd processer som annars 

med stor sannolikhet inte hade utförts med tanke på hur verksamheten fungerade. Så som 

inventeringen av program, optimeringen av program och elimineringen av redundant kod i 

programmen. Det här är processer som är en förutsättning för att man ska uppnå det 

evolutionsbegreppet som Bennet (1996) beskriver. Organisationen borde därför ta med sig de 

delarna som en lärdom av vad underhåll egentligen borde vara, även fast programmen fungerar. 

  

Det kan tyckas att studien som är utförd blir snäv i och med att projektet som utförts var det som 

också klassades som det minst omfattande av teorin. Likaså de effekter som projektet genererade 

på verksamheten var inte särskilt omfattande. Därför är det viktigt att poängtera att faktorerna 

som framkommit utifrån analysen i den här uppsatsen med stor sannolikhet inte blir applicerbara 

på ett projekt som använder sig av andra metoder och strategier än de i Fritidsresors fall. En 

flerfallstudie hade blivit intressant för att vidga vyerna och få se en organisation som valt en 

annan väg och därmed kunna få en mer nyanserad blick över drivkrafter, beslut och effekter 

relaterade till moderniseringsprojekt. Med det sagt kan en djupare fallstudie likt den här ge 

mycket information som kan styra företag i rätt riktning inför ett moderniseringsprojekt av ett 

legacy-system. 

  

Sammanfattningsvis överensstämmer de premisser som styr modernisering av legacy-system 

starkt med faktorer som framkommit vid fallstudien hos Fritidsresor. Många av de problem, 

nackdelar och fördelar som teorin framhäver har varit med i kalkylen när beslut tagits beträffande 

metoder och strategier för projektet. Det som är positivt för Fritidsresor är att även om de inte 

nått så långt som Bennet (1996) definierar som evolution så har de iallafall skapat sig bättre 

förutsättningar för att ta sig dit. Huruvida alla olika delar av teorin varit drivkrafter för beslut som 

togs inom projektet inte helt klart. Mycket av det som litteraturen tar upp har varit drivkrafter för 

att man inte ska tappa kontrollen över projektet snarare än att de varit drivkrafter för att det 

enklare skulle kunna styras. 
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6.1 Vidare forskning 

Vidare forskning skulle vara intressant att göra på banker, kommuner och myndigheter i Sverige 

då myndigheter så som polisen har kvar legacy-system trots försök att bli av med dem (Eriksson, 

2014). Till exempel skulle man kunna göra en liknande undersökning så som NASCIO gjorde i 

USA. Det skulle kunna ge mycket intressant data till att jämföra den svenska situationen med 

USA och varför organisationer i stor utsträckning har kvar systemen. Det leder även till att man 

kan utforska hur man planerar att handskas med dem och i sin tur kunna se vilka av länderna som 

kommit längst med utarbetade processer för modernisering av legacy-systemen. 

6.2 Kritisk granskning av metod 

En kritisk punkt som kan riktas mot arbetet är att endast en informant användes till intervjuerna. 

Visserligen bistod personen med information under flera tillfällen men studiens validitet och 

reliabilitet hade ökat med fler informanter. Det hade gett studien en mer nyanserad inblick samt 

större bredd och på så sätt kunna ge en bättre empirisk beskrivning av hela 

moderniseringsprojektet. 
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Bilaga A - Intervjufrågor 

Bakgrund 

-          Berätta om bakgrunden till projektet. 

1.   Berätta om ert legacy system, dess funktion och hur det under årtionden har 

framtagits. 

2.   Varför påbörjades en migrering? 

3.   Strategi och val för hur migreringen skulle fortlöpa. Ledningens involvering och 

tydlighet i projektet. 

4.   Vilka var målsättningarna? 

  

Projektdetaljer - mer tekniskt 

-          Vilken typ av migrering? Hur omfattande och hur gick det till? 

-          Komplikationer? 

-          Vilka personer involverades? Konsultbolag? 

-          Höll budgeten och nådde man projektets uppsatta mål? 

  

Framtid 

-          Hur ser framtiden ut för verksamheten och dess legacy applikationer? 

-          Uppnåddes målsättningarna? 

  

Processen - utgår ifrån Powerpointen: 

●    I power-pointen vi fick så finns en processkarta över hur migrationen skulle gå till. 

Stämmer dem eller finns det tydliga markanta skillnader? 

●    Var det arbetet med projektet väldigt strukturerat delvis att alla hade glasklara uppgifter 

där alla visste vad deras uppgifter var? 

●    Fanns det en väldigt detaljerad plan som följdes från allra början. 

●    Jobbade man efter butterfly metoden, alltså att man utvecklar helt separat och där man 

fokuserar på datamigreringen efter att utvecklingen av det nya systemet är klart? 

●    Våra strategier kontra deras? Phased interoperability - komponent för komponent. 

  

Motiverande faktorer frågor: 

●    Utifrån vår tidigare intervju tillsammans med dokumentationen du gav oss fann vi 2 

huvudfaktorer till Fritidsresors motiverande faktorer till projektet: 

○    Prestanda - skalbarheten 

○    Driftskostnad 

●    Kan du berätta mer i detalj om dessa motiverande faktorer? Ganska kortfattat 

●    Finns det ytterligare någon markant motiverande faktor? 

○    Kompetens? 

○    Geografisk plats - så som kontroll? 

  

  

Utmanande faktorer: 

●    Inför projektet så tog ni fram ett antal punkter som var “Concerns” så att säga: 
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●    Vi har också tagit fram punkter som vi förstod efter förra intervjun att de var utmanande. 

○    Dessa punkter var: 

                 4.4.1 Datamigration och datakonvertering 

                                      Var den problematisk och varför? 

                 4.4.2 Konfigurering av hårdvara 

Valet av hårdvara? Vem gjorde det och hur tog man fram rätt 

målplattform? 

                 4.4.3 Säkerhet 

                                      Vilka säkerhetsbrister kunde uppstå? 

                 4.4.4 Outsourcing 

                                      Problematiken kring utlämnande av utveckling. 

                 4.4.5 Testning 

                 4.4.6 Källkod 

                 4.4.7 Förvaltning 

●       Kan du berätta kortfattat om hur de här punkterna påverkade projektet i slutändan. 

Resultat - dessa punkter har vi tagit fram utifrån dokumentation tillsammans med PP. 

●       Prestanda - 

●       Drift- och underhållskostnader - 

●       Kompetens - bibehålls 

●       Vidareutveckling - 

Skulle du säga att dessa punkter har blivit bättre efter migrationen? 


