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Abstrakt: 

 

Organisationer står inför ständiga förändringar och det medför att organisationers IT-system 

behöver anpassas därefter. För att besvara dessa förändringar investeras det i nya IT-system. 

Dock prioriteras oftast inte hantering av de föregående systemen, så som systemavveckling. 

Systemavveckling behandlas ytterst lite i befintlig litteratur, till exempel hur en systematisk 

avvecklingsprocess skulle kunna genomföras. Utifrån detta utformades uppsatsens syfte att 

belysa ämnet systemavveckling och kartlägga centrala begrepp. 

 

För att uppnå syftet har två fallstudier genomförts samt en genomgång av befintlig litteratur. 

Uppsatsen har resulterat i en begreppsöversikt och en vägledande modell för att genomföra en 

systematisk systemavvecklingsprocess. Slutsatsen uppmanar till förändring i synen på ett 

systems livscykel, samt en utökad systemanalys vid förändringar gällande system.  

 

 

Nyckelord: 
 

systemavveckling, avvecklingsprocess, systemlivscykel, system retirement 
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1. Inledning 

 

Det inledande kapitlet presenterar bakgrunden till uppsatsens ämne, samt redogör för 

problematiken kring det. Det leder till att syftet med uppsatsen definieras och de två 

frågeställningarna. Slutligen redogörs avgränsningarna för undersökningen.  

1.1 Bakgrund 

Inom organisationer har IT-system haft en stor betydelse för effektivisering och reducering av 

kostnader (Movin & Zandelin, 2009). I många fall har organisationer blivit beroende av IT-

system, vilket medför att det ställs höga krav på såväl utveckling samt underhåll och 

förvaltning (Nordström & Welander, 2007). En organisation står hela tiden inför olika typer 

av förändringar, det skapar ett behov av att ständigt anpassa IT-systemen därefter (Movin & 

Zandelin, 2009). 

 

Enligt en undersökning från afärssystemlevarntören Sage, ”investerar” företag över 65 

miljarder på i nya IT-system med avancerade funktioner. Funktioner som inte används på 

grund av bristande utbildning av användarna, men också brist på kunskap av vad 

organisationen egentligen behöver (Computer Sweden, 2014). Det visar att organisationer är 

beredda att investera i IT, för att de har förstått hur viktigt det är för verksamheten. Dock 

saknas det ofta kännedom om vad för behov ett system bör fylla för att stödja just deras 

verksamhet. Vid okunskap om verksamhetsbehoven ställs fel krav på systemet. Det resulterar 

i att organisationen investerar i system med många funktioner som senare visar sig 

oanvändbara. 

 

Krav ingår som en del av systemutvecklingen med syftet att konkretisera verksamhetens och 

användarnas behov. Det är ett centralt begrepp i ett systems livscykel men också en 

förutsättning för det fortsatta arbetet. Brookshear (2009, sid 347) uttrycker att “The most 

fundamental concept in software engineering is the software life cycle”. Systemlivscykeln 

beskriver ett systems existens från utveckling till slut (Brookshear , 2009). 

 

Det finns konkreta och välkända modeller för hur ett system ska utvecklas, samt hur det bör 

underhållas. Två vanliga angreppssätt för utveckling är plandriven utveckling 

(vattenfallsmodellen) samt agil utveckling. 

 

Vattenfallsmodellen innehåller sju steg, från kravspecifikation till underhåll. Där varje enskilt 

steg ska vara avklarat innan man går vidare till nästa (Dennis, Wixom, & Roth, 2006). Detta 

ger stor kontroll av att grunden är klar innan man går vidare till nästa uppgift, men att utföra 

en ändring senare kan bli mycket kostsamt och svårt (2006). 
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De agila modellerna grundar sig i att man har en iterativ process baserad på intensiv 

kundkontakt (Dennis, Wixom & Roth, 2006). Denna modell kom till som en reaktion mot den 

mer statiska vattenfallsmodellen (2006). I agila modeller tar man fasta på att utveckling av IT-

system är mer komplext än utveckling av många andra typer av produkter (2006).  Krav och 

förutsättningar kan ändras snabbt, och om man inte tar dem i beaktande kan slutprodukten bli 

värdelös (2006). Genom agila modeller hindras detta med ett flexibelt tillvägagångssätt, och 

att kravförändringar uppskattas istället för att ignoreras. Det finns flera olika sorters agila 

modeller (Dennis, Wixom & Roth, 2006).  

 

Ett nytt system utvecklas sällan helt fristående (Brandt, 2008). I dagens informationssamhälle 

finns ofta flera andra IT-system inom verksamheten (2008). Det är en utmaning för 

utvecklarna att relatera till dessa gamla system (2008). Vissa organisationer väljer att inte 

hantera dessa gamla system utan bara ha dem kvar, andra väljer att göra en systemersättning 

(2008).  

 

Något som nämns men oftast inte beskrivs närmare är när ett system ska eller bör avvecklas. 

Ett system kommer inte vara aktuellt för evigt, det kommer att krävas ett beslut om 

avveckling när systemet inte längre uppfyller de krav som det var skapat för (Brandt, 2008). 

Eller när fortsatt användning och underhåll av systemet inte är ekonomiskt försvarbart (Ryan, 

2014).   

1.2 Problembeskrivning 

Den litteraturgenomgång som genomförts (beskrivs i detalj i avsnitt 2.1) visar att tidigare 

forskning kring systemutvecklingens livscykel har ett övervägande fokus på livscykelns faser 

fram till och med förvaltning och drift. Avveckling kan ibland nämnas men beskrivs inte 

närmare, och inom själva området systemavveckling finns väldigt lite litteratur publicerad i 

dagsläget. Befintlig litteratur ger ingen tydlig vägledning kring hur systemavveckling ska ske.  

 

Utan modeller, standarder och kunskap är det svårt att hantera avvecklingen. Till exempel 

borde avvecklingskraven ta upp tidsbegränsningar, ansvar för informationen och vad 

konsekvenserna av systemavvecklingen blir för verksamheten. Utan detta är det lätt att 

information och kopplingar till andra system går förlorat, vilket kan skapa problem. Det blir 

också problematiskt att utföra en utvärdering utan en avvecklingsplan att relatera tillbaka till. 

 

Bristen på kunskap kring systemavveckling gör att det kan bli väldigt kostsamt, eftersom man 

inte vet hur processen ska hanteras. Det kan medföra att avvecklingen blir en mycket 

långdragen process eller kanske aldrig genomförs. Ett exempel från 2004 är Micronic som 

enligt Computer Sweden (2004) fick ett minskat årsresultat på grund av avvecklingen av 

systemet Sigma70001.  

 

 

 

 

 



 4 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att belysa ämnet systemavveckling eftersom ämnet är tämligen 

outforskat. Vi har utvecklat en egen modell för att systematiskt beskriva hur en 

systemavvecklingsprocess kan se ut. Förhoppningen är att den ska ge vägledning i 

systemavvecklingsprojekt. Vi vill även ta fram en tentativ konceptuell beskrivning av 

området som ger möjlighet till vidare diskussion och forskning på ämnet. 

Detta leder oss till följande frågeställningar: 

 

·  Frågeställning 1: Vilka begrepp och aktiviteter är centrala för området 

systemavveckling? 
 

·  Frågeställning 2: Hur skulle en vägledande modell för att systematiskt arbeta med 

systemavveckling se ut? 

1.4 Avgränsningar  

Avveckling har en stark anknytning till förvaltning och nyutveckling (Brandt, 2008). Vi har 

valt att nämna förvaltning och nyutveckling i vår uppsats men har inte fördjupat oss närmare 

inom något av de ämnena. Vi har också valt att fokusera på data- systemvetenskap och inte 

undersökt avvecklingsmodeller inom andra discipliner. Till exempel skulle det kunna vara 

relevant att undersöka teorier kring projektavveckling inom områden såsom projektledning 

och företagsekonomi. Vi har även valt att avgränsa oss när det gäller empiri och byggt den på 

systemansvarigas erfarenheter. Vi ansåg att ett användarperspektiv inte var relevant för vår 

uppsats, eftersom vår vägledning riktar sig till organisationen i sin helhet, inte enskilda 

användarupplevelser. 
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2. Forskningsansats och Metod  

För att belysa avveckling och ersättning för IT-system har vi valt att genomföra en kvalitativ 

undersökning med interpretivistisk ansats. Avsnittet beskriver varför vi valt detta 

tillvägagångssätt för att svara på forskningsfrågorna. Det vill säga utformning av 

datainsamlingen genom ansats, forskningsstrategi och metod för dataanalys. 

 

Vi har genomfört en kvalitativ studie som resulterat i en processmodell för att systematiskt 

arbeta med systemavveckling. Intentionen är att skapa förståelse för sammanhanget i vilken 

en sådan modell kan vara användbar. Utifrån den empiri och teori som vi samlat in har 

vi modifiera traditionella systemlivscykeln.  

2.1 Litteraturgenomgång 

Vi utförde en litteraturgenomgång, för att få en överblick av vad som fanns publicerat om 

systemavveckling.  För att underlätta sökarbetet staplande vi upp ett antal begrepp som vi 

ansåg relatera till ämnet.  Begrepp som vi bland annat sökte på var: systemavveckling, 

systemlivscykel, system liquidation, system retirement, systemavvecklingmodeller, system 

disposal. 

 

Till en början gav litteraturgenomgången dåligt med resultat, men efter hand ledde den ändå 

vidare till nya sökord som nyckelordet “system retirement”. Med det hittade vi Michel Ryans 

artikel “Design for system retirement” och vi fick kontakt med företaget Informatica. 

Fortfarande visade resultatet av litteraturgenomgången att det inte finns mycket skrivet eller 

forskat om systemavveckling.  

2.2 Forskningsansats 

Vår studie har en interpretativ (tolkande) forskningsansats. Vi anser det lämpligt eftersom vår 

frågeställning syftar till förståelseriktad och vägledande kunskap, istället för att bryta ner det 

till generella teorier som i det positivistiska forskningsparadigmet. Nedan redogörs hur 

studien uppfyller de krav och kriterier för tolkande forskning som presenteras av Oates 

(2006). 

 

 Det är en kvalitativ undersökning, som bygger på information från olika respondenter. Detta 

för att ge en bred bild av hur systemavveckling fungerar och icke fungerar i praktiken. Genom 

tillgång till två olika respondenter från olika organisationer, hoppas vi få fram deras 

subjektiva perspektiv. Den aspekt av tolkande forskning som Oates kallar multiple subjektive 

realities (2006).  

 

Vi lägger även vikt vid sammanhanget respondenterna verkar i, den vokabulär de använder 

och deras insikt i ämnet. Med andra ord fokuserar vi på dessa respondenters reflektion kring 

avveckling av IT-system, vad de använder för begrepp och formuleringar.  Vi har också 

reflekterat över vår egen roll och reflexivitet i studien, vår position och förståelse som 

studenter. 
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2.3 Metodval 

Vi valde fallstudie(case study) som strategi för att uppnå svar på våra forskningsfrågor. Vi 

ville studera systemavvecklingsprocesser i praktiken och skapa oss en djupgående förståelse 

av fenomenet. Därför ansåg vi att fallstudie var den mest lämpade forskningsstrategin för att 

uppnå denna förståelse. Detta i enlighet med Oates (2006) kriterier för fallstudie, där fokus är 

djupstudie istället för bredd.  

2.4 Datainsamlingsmetod 

Som metod för att samla in data har vi genomfört en intervju och en dokumentstudie. 

Vi valde att utföra en semistrukturerad intervju, eftersom vi ville att respondenten skulle få 

möjlighet att berätta mer fritt om sina erfarenheter kring avveckling. Enligt Oates (2006) är 

syftet med semistrukturerade intervjuer att låta respondenten bidra med nya aspekter som vi 

inte reflekterat över tidigare. Intervjun genomfördes med en driftenhetschef vid ett lärosäte i 

Sverige.  

 

Vi utförde en dokumentstudie av publikationer och guider från Informatica. Dessa dokument 

beskriver hur de anser att organisationer ska arbeta med avveckling och vilka tjänster de 

tillhandahåller för att underlätta detta. Enligt Oates (2006) är det viktigt att utvärdera 

dokument, vi har således reflekterat över dokumentens syfte som marknadsföring för deras 

produkter.  

  

2.5 Forskningsprocess 

Tillvägagångssätt 

Till en början upplevde vi att det var svårt att hitta en respondent, som hade ett specifikt 

avvecklingsprojekt att berätta om. Vi fick reda på ett migreringsprojekt och kom i kontakt 

med den ansvariga av projektet. Via mailkontakt, specificerade vi motivet med uppsatsen och 

vad vi ville ha ut av en intervju. I enhet med vår forsknings ansats samlade vi också in 

information om respondenten, dennes verksamhet och projektet (Oates, 2006).  

 

Intervjun genomfördes på respondentens arbetsplats. Vi delade upp arbetet så att en av oss 

ställde frågorna medan den andra antecknade och spelade in intervjun. Hela intervjun tog 30 

minuter. Innan intervjun genomfördes informerade vi respondenten om upplägget samt 

frågade om vi fick spela in intervju. 

 

Vi transkriberade inspelningen direkt efter vi genomfört intervjun. Syftet med anteckningarna 

var att skriva ner det vi i stunden ansåg vara mest relevant.  Inspelningen utförde vi för att 

kontrollera så vi uppfattat konkreta svar korrekt, samt möjligheten att använda direkt citat. Vi 

har också kontaktat respondenten i efterhand med kompletterande frågor.  

 

Vid dokumentstudien utvärderade vi först rapporternas värde och relevans för 

forskningsfrågan. Vi har även valt att kontakta våra källor vid oklarheter. Bland annat hade vi 

en diskussion om sekretess.  Vilket ledde till att vi fick avstå från ett dokument, då det var 

enbart för internt bruk och inte kunde publiceras i uppsatsen. 
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Utformning 

Frågorna har formulerats i enlighet med hur Oates (2006) anser att en semistrukturerad 

intervju bör vara upplagd. Detta resulterade i att respondenten kunde reflektera friare, och ge 

oss aspekter som vi inte tänkt på tidigare. Vi utformade frågorna utifrån sju olika områden. 

Detta så vi fick struktur på vårt frågeupplägg och en logisk följd av frågorna till vår 

respondent. 

2.6 Dataanalys 

Analysmetod 

Syftet med insamlingen av data var att få en djupare förståelse för de olika aspekterna av 

systemavveckling (Oates, 2006). För att uppnå detta och också få en strukturerad bild av hur 

avveckling av IT-system fungerar i praktiken, måste informationen tolkas. 

Vi har inte bara tolkat intervjusvaren och dokumenten, utan också utvärderat vilket 

sammanhang informationen kommer ifrån. Det vill säga en kvalitativ analys som innegriper 

respondenternas erfarenheter av systemavveckling. Hur upplevs avvecklingen, hur reflekteras 

det kring processen, vad har fungerar och vad fungerar inte. Vi har också analyserat hur de 

formulerar sig, vad för termer och begrepp används. Även respondenterna ställning och vad 

för sorts organisation de företräder har vi vägt in i analysen.  
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2.7 Uppsatsens disposition 

 

Figur 2.1 visar uppsatsens upplägg i sin helhet. Två separata datainsamlingar har genomförts, 

en empirisk grundad och en teoretisk grundad. I kapitel 3 presenterar vi systemavveckling 

med teorin som utgångspunkt. I kapitel 4 behandlar vi empirin. Vi har fört samman och 

analyserat dessa perspektiv samt utvärderat vilka aspekter vi upplever saknas. Tillsammans 

utgör detta resultatet som bygger våra modeller.  
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3. Teori  

I den inledande delen definieras viktiga begrepp inom området som är av stor vikt att förstå 

för uppsatsens helhet. Därefter presenteras teorier kring avveckling utifrån två författare som 

behandlar ämnet med olika utgångspunkt. Vi har valt att presentera dem som två separata 

avsnitt eftersom vi anser att det ger en ökad tydlighet i åsikter.   

3.1 Definition av centrala begrepp  

System 
Det finns många begrepp för att benämna ett informationssystem till exempel legacy 

application, program, applikation och IT- system. I denna uppsats används uteslutande 

begreppet system.  

 

Data 
I enlighet med Nationalencyklopedin (2014)  definition data i uppsatsens sammanhang som 

teknisk representation av information.   

 

Information 
Innebörden i data, vilket förutsätter en mottagare med kontext och förmåga att tolka data (NE, 

2014) 

 

Migrering 
Genomförandet av systembyte. Det vill säga det praktiska arbetet med att flytta över 

information och installera komponenter från det gamla systemet till det nya systemet (Brandt, 

2008). 

 

Avveckling 
I engelskan mötte vi flera begrepp som används för systemavveckling. Till exempel system 

retirement, system liquidation, system disposal, application retirement. Vi kommer endast 

använda oss av begreppen systemavveckling och avveckling synonymt och syftar på alla de 

begrepp som nämts ovan. 

 

Businessvärde 
Vad verksamheten praktiskt tjänar på ett system, fritt översatt från busineesvalue 

(Informatica, 2012). 
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3.2 Systemets livscykel  

Brookshear (2009) uttrycker att ett systems livscykel är ett grundläggande koncept inom 

systemutveckling som beskriver ett IT- systems existens från planering till att systemet 

driftsats. All förändring och utveckling som sker formar och ger en helhetsbild av systemet 

(2009). Systemlivscykeln förklaras dock med olika begrepp beroende på vem som beskriver 

den, men det är generellt samma aktiviteter som inkluderars. Vi har valt att utgå från 

Brookshears bok “Computer Science - An overview” som används som kurslitteratur inom 

datavetenskap, för att beskriva den traditionella synen på livscykeln och dess olika faser. 

 

Brookshear (2009) presenterar att livscykeln har fyra faser som utgör grunden: 

kravspecifikation, design, implementation och test. Där den inledande fasen handlar om att 

samla krav för vilken tjänst systemet ska uppnå. Det innebär att intressenter måste involveras 

för att skapa förståelse för vad som verkligen behövs(2009). Enligt Brookshear (2009) ska 

kravspecifikationen svara på vilka problem som ska lösas, medan designfasen handlar om att 

utforma lösningen på problemen. Vidare redogör Brookshear (2009) att en designplan bör 

skapas som inkluderar en beskrivning över strukturen av systemet, och som sedan kan 

transkriberas till kod. I implementationsfasen utvecklas systemet med de tekniska delarna, 

aktiviteter som att skapa databaser och programmera (2009). Brookshear (2009) beskriver att 

systemet behöver testas för att säkerställa att det uppfyller kraven enligt kravspecifikationen 

samt stabilitet, säkerhet och funktionalitet. 

 

Ryan (2014) menar att det traditionella synsättet på ett systems livscykel är att ett system är 

färdigt när man är driftsätter det, det vill säga när systemet är i bruk. Vidare nämner Ryan 

(2014) att en vanlig uppfattning är att när ett system inte längre uppfyller sitt syfte är det bara 

att göra sig av med det. Det är få utvecklare som har tanken att designa även för 

avvecklingen, det är mer sällsynt att det finns en “guide” för hur IT- systemet på bästa sätt tas 

ur bruk (Ryan, 2014).  

 

 

3.3 Systemförvaltning  

Förvaltning är ett område som tidigare inte uppmärksammats i systemlivcykeln, men som på 

senare tid belysts alltmer eftersom det utger stor del av IT-kostnaderna för organisation 

(Branth, 2008).  Nordström & Welander (2007) menar att förvaltning är det som utförs i en 

verksamhet, det vill säga: det finns ett beslut om att något ska göras och det är upp till 

förvaltningsarbetet att detta blir gjort. Vidare menar Nordström & Welander (2007) att ett 

vanligt fenomen är att begreppen verksamhet och organisation används synonymt, vilket kan 

bli problematiskt eftersom de har olika innebörd. De tydliggör betydelsen av att skilja dessa åt 

inom förvaltning (2007). Förvaltning delas också upp i två områden; vidmakthållande och 

vidareutveckling, där vidmakthållande innebär arbete med att, ge användarstöd, hantera 

ändringar, bedriva daglig IT-drift (2007). Medan vidareutveckling utgör arbete med 

anpassningar och förbättringar vilket leder till att man kan styra förvaltningen (2007). 
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Brandt (2008) definierar två viktiga roller inom systemförvaltning; systemägare och 

systemförvaltare. Där en systemägare har det yttersta ansvaret för att fatta beslut och för den 

verksamhet som systemet stödjer (2008). En systemansvarig däremot ansvarar för att besluten 

verkställs samt daglig drift av systemet (2008). 

 

Innan förändringar verkställs i IT-systemet är det viktigt att ta fram en ändringsbeskrivning, 

där syftet är att analysera och avgöra om ändringen är hållbar att genomföra (Nordström & 

Welander, 2007).  Detta för att minska riskerna för att ändringen skulle innebära fler problem 

än vad det löser Brookshear (2009).  Genomförandet av ändringen sker sedan i kod och 

systemdokumentation (Nordström & Welander, 2007).  Ett vanligt antagande är att när ett 

system genomgår en uppdatering eller reparation så är det så gott som nytt (Zhang, Yam, & 

Zuo, 2007). Vilket är en missuppfattning, då det någon gång kommer ifrågasättas om 

systemet uppfyller sitt syfte, vilket kommer leda till ett beslut om avveckling eller ersättning 

(Brandt, 2008).  

 

 

3.4 Systemavveckling enligt Brandt 

Brandt (2008) menar att systemavveckling kan delas in i två områden: systemavveckling och 

systemmigering. En migrering är oftast mer tidskrävande eftersom det innebär att systemet 

byter miljö och det arbetet ställer krav på anpassning till den nya miljön (2008). Brandt 

(2008) menar också att ett systemavvecklingsprojekt innebär att systemet kasseras helt, dock 

ska man vara medveten om att oftast sker en ersättning av det gamla systemet. Vilket gör att 

arbetet med avvecklingen och nyutveckling eller anskaffning genomförs parallellt (2008).    

 

Brandt (2008) anser att det är viktigt att tänka på att ett nytt system kanske inte fungerar som 

det var planerat, vilket leder till att man måste ta tillbaka det gamla systemet. Detta är något 

som hänt fler gånger än man tror, vilket gör att kopplingen mellan avveckling/ersättning och 

nyutveckling/anskaffning ligger nära kopplat till varandra (2008). 

 

Brandt (2008) radar upp punkter på aktiviteter som är viktiga att tänka på vid avveckling och 

migrering utgångspunkten är att sammanfatta dessa. Migreringsprocessen innehåller liknande 

aktiviteter som avvecklingsprocessen, därför har vi enbart presenterat genomförandet som två 

skilda aktiviteter.  Utöver det redogör vi för de initiala faserna och slutfaserna gemensamt för 

både migrering och avveckling.  

 

Skapa en plan 
När man tar fram en avvecklingsplan att det är viktigt att klargöra vilken effekt som ska 

uppnås med avvecklingen eller migreringen, samt att avgöra huruvida systemet ska ersättas 

eller inte (Brandt, 2008). Det bör även finnas en beskrivning av hur man planerar att hantera 

arkiveringen av information, med tillhörande plan för hur tillgången till den arkiverade 

informationen kommer att se ut (2008).  
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Informera om syftet  
I det här stadiet anser Brandt (2008) att det bör fastslås vilka som berörs av migrerings- eller 

avvecklingsprojektet. Dessa ska också informeras samt ta deras åsikter i beaktning (2008).  

 

Genomförande av migrering  

Brandt (2008) anser att migreringsprojekt innebär ett parallellt arbete mellan det gamla och 

nya systemet för att övergången ska bli så smidig som möjligt. Det är viktigt är att 

överföringen av data från det gamla systemet fungerar utan störningar samt tillgodose 

användarnas behov av utbildning i det nya systemet (2008).  

 

Genomförande av avveckling  

Vid en avveckling beskriver Brandt (2008) att systemet demonteras till mer hanterbara delar 

vilket medför att man lättare kan avgöra vad som kan återvinnas, vad som kan återanvändas 

eller rent av förstöras. 

 

Arkivera  
I det här skedet anser Brandt (2008) att man bör överväga vilken informations som ska sparas 

och hur den ska lagras på ett lättillgängligt sätt.  

3.5 Systemavveckling enligt Ryan  

Ryan (2014) menar hela systemets livscykel inkluderat förvaltning och avveckling fått större 

betydelse, i och med att kostnader och hållbarhetsfrågor blir allt viktigare för konsumenter 

och organisationer. Organisationer är i större utsträckning än tidigare medvetna om den totala 

kostnaden av ett system och användare har en större kännedom om vilken påverkan ett system 

har på miljön (Ryan, 2014).  

 

Ryan (2014) menar att ett system kan ingå i flertalet livscykler och med hållbar utveckling i 

åtanke bör organisationer ha en ökad medvetenhet om detta. Har man redan från början 

tanken att systemet eventuellt kommer att användas i en annan organisation, blir 

möjligheterna när systemet väl måste avvecklas många fler (2014). Ryan (2014) anser därför 

att synen på livscykeln bör ändras. 

  

Vid ett avvecklingsprojekt presenterar Ryan (2014) en trestegsmodell med aspekter kring 

hållbar utveckling som bör tas i beaktning redan när beslutet fattas.  

 

1) Identifiera orsakerna till avvecklingen 

2) Kartlägga potentiella avvecklings metoder, vilka alternativ som finns. 

3) Identifiera problem kan komma med respektive avvecklingsmetod. 

 

Det som Ryan (2014) identifierar som grundläggande orsaker till varför ett system skulle vara 

i behov av att avvecklas är att systemet inte längre är användbart, inte ekonomiskt försvarbara 

att reparera eller att det inte längre finns ett behov av systemet. 
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Ryan (2014) anser att om organisationen använder sig av ett livscykeltänk på system, så 

kommer ägarkostnaderna vara i mer fokus. Detta leder till att företaget inser i vilket läge det 

är mest kostnadseffektivt att byta ut systemet snarare än att vänta med att avveckla systemet 

tills dess det längre är användbart (2014). Ryan (2014) nämner att det är vanligt att 

organisationer väljer att ha kvar systemet i bruk för att ingen avvecklingsmetod finns 

tillgänglig.  

 

Efter att man har identifierat vilka orsaker det finns till avvecklingen blir nästa steg att 

utvärdera möjliga avvecklingsmöjligheter. En grundlig genomgång av orsakerna anser Ryan 

(2014) öppnar upp för möjliga avvecklingsalternativ, och nämner ett flertal 

avvecklingsmöjligheter för ett system. Till exempel att sälja systemet eller demontera det och 

rädda de delar som skulle kunna användas (2014). 
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4. Empiri 

I detta kapitel presenterar vi en sammanställning av de två empiriska studier som genomförts. 

Avsnitt 4.1 behandlar intervjun, avsnitt 4.2 behandlar dokumentstudien av rapporter från 

Informatica.  

4.1 Sammanställning av intervju med driftenhetschef vid ett lärosäte i 

Sverige 

Presentation av respondenten 
Respondenten var vid intervjuns genomförande biträdande enhetschef vid Enheten för drift, 

IT-avdelningen på ett lärosäte i Sverige. Han har arbetat inom IT-området i 25 år och med ren 

drift i 20 år, bland annat inom läkemedelsbranschen. Respondentens har haft sin nuvarande 

roll sedan ett år tillbaka och är inriktad mot infrastruktur.  

 

Respondentens arbetsuppgifter innebär att förvalta tjänster och att vidareutveckla dem, detta 

genom att se till vilka behov verksamheten har och omvandla dem till tekniska lösningar. 

Eftersom Exchange projektet faller under detta har respondent varit involverad i projektet från 

dess början. 

 

Bakgrund om verksamheten 
Likt de flesta verksamheter anser respondenten att avveckling inte är prioriterat inom 

organisationen. Det har inte heller varit ett centralt begrepp på någon av de organisationer han 

tidigare har arbetat på. Dock ansåg respondenten att inom läkemedelsbranschen fanns det mer 

av ett livscykeltänk vid hantering av data än inom andra verksamheter. 

 

Respondenten anser att det ofta är fokus på vad som ska uppnås med tjänsten som ska 

utvecklas och hur man ska utforma den funktionen. När verksamheten sedan vill utöka 

funktionen, skapar man ett nytt system och låter det gamla systemet leva kvar. Respondenten 

menar att det är grunden till många problem då det skapar flera system som är beroende av 

varandra. Respondenten anser att en stor arbetsbörda inom många verksamheter är hantering 

av hur system interagerar med varandra. 

 

Riktlinjer 
Inom organisationens IT-verksamhet finns det riktlinjer för avvecklingsprocesser. Men enligt 

respondenten tillämpas inte dessa så tydligt, då de är på en övergripande nivå. Riktlinjerna 

innefattar vilka beslut man måste ta för att avveckla, men inte hur man praktiskt ska utforma 

processen.  

 

Respondenten anser att ett livscykeltänk kring information skulle gynna organisationen. 

Redan från början i ett projekt borde verksamheten tänka på hela resan för ett system, och 

reflektera över hur systemet och informationen ska avvecklas. Dock menar respondenten att 

den som vill betala för ett system är mer intresserad av hur man ska uppnå en tjänst, än hur 

man ska ta hand om det efteråt. 
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Bakgrund till projektet 
Migreringen till Exchange är ett pågående projekt. Projektet innebär en implementation och 

driftsättning av ett nytt e-postsystem. Alltså migrera alla anställdas e-postkonton och alla 

funktionskonton från ett Unix mailsystem till det nya Exchange systemet. Eftersom e-

postsystemet är verksamhetskritiskt för lärosätet sker migreringen vid varje campus och leds 

av lokalt ansvariga. Det gamla e-post-systemet är fortfarande kvar och hanterar bara 

studenternas e-postkonton. Beslut om hur dessa konton ska hanteras kommer diskuteras, men 

det kommer inte bli en del av Exchange systemet. 

 

Det ursprungliga systemet byggde på Unix mail. Det fanns två anledningar till att ett 

systembyte började diskuteras. För det första var det den tekniska aspekten, med ett daterat 

gränssnitt och funktioner. Systemet var omodernt och svårt att underhålla. I och med 

migreringsprojektet har verksamheten kommit åt en del av de tekniska problemen med det 

gamla systemet. 

 

Den andra anledningen var att en kalenderfunktion länge hade efterfrågas av användarna. Det 

var i samband med att detta utredes som Exchange kom fram som det bästa 

lösningsalternativet. Bland annat undersöktes det hur andra lärosäten hanterar sådana 

funktioner. Det var självklart att Exchange även skulle hantera e-post. Dessutom var ett byte 

gynnsamt i en kompetensförsörjningsaspekt. Då det är betydligt lättare att få tag i Exchange 

kompetens, än en Unix konsult. 

 

Tid och kostnad 
Enligt respondenten går det inte att beräkna ett generellt tidsspann för ett migreringsprojekt. 

Det beror på erfarenhet och hur mycket resurser verksamheten satsar på projektet. Beslutet att 

integrera Exchange vid lärosätet togs i början av 2012 och migreringsprocessen startade i 

slutet av samma år. Enligt respondenten skulle denna process kunnat gå snabbare om man 

hade haft rätt resurser och fokus det vill säga rätt personal i projektet.  Det som tog tid var att 

få infrastrukturen på plats och hitta rätt personal med kompetens att underhålla det. 

I samband med övergången från det ursprungliga system till Exchange räknade verksamheten 

med en puckelkostnad, då man använder dubbla system. Men i stora hela beräknas det nya 

systemet inte vara dyrare än det gamla. Det blev också en inköpskostnad av hårdvara för 

mellan en halvmiljon till en miljon kronor, vilket är standard för denna typ av projekt enligt 

vår respondent. 

 

Beslutet 
De aspekter som IT-avdelningen hade i åtanke när de fattade migreringsbeslutet var att: Skapa 

en bättre tjänst, nya funktioner, lättare att förvalta, samt en säkrare kompetensförsörjning. Det 

skulle också innebära en stor förändring funktionellt gällande användarupplevelsen. En sådan 

ändring resulterar i en bra vinst eftersom det är en stor organisation där man spara lite per 

varje anställd.  Enligt respondenten genomfördes aldrig något tydligt ”business case” då dessa 

fördelar var självklara. 
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Snart efter att beslutet om att migreringsprojektet skulle genomföras startade processen med 

projektplanering och dylikt. Projektet har försenats på grund av utomståendefaktorer så som 

andra projekt och byte av projektledare två gånger. Det var också en process innan beslutet 

var tagit formellt. Detta eftersom det är ett verksamhetskritiskt system som påverkar hela 

lärosätet. Då kan beslutet inte tas av IT-avdelningsnivå själva, utan måste lyftas upp till 

rektorsnivå. 

 

Praktiskt 
Under den första projektplaneringen delades den praktiska processen upp i två stora faser 

infrastruktur och själva migreringsprocessen. Den första fasen innefattade implementering 

och testning av infrastrukturen. Det innebar framförallt att man skapade rutiner för att sköta 

systemet. Genom övningar skapade man rutiner som skulle hanterar problem och händelser. 

Eftersom att systemet är verksamhetskritiskt genomfördes detta på några få användare inom 

IT-avdelningen. 

 

Den andra fasen var själva migreringsfasen, när systemet byts ut. De började med att förankra 

systemet hos dem som sköter klientdatorerna på respektive campus. Detta så att de kunde 

konfigurera om sina klienter och var beredda på hur de ska hantera och ge support.  

 

Själva datamigreringen sker på en avdelning i taget. Detta för att det är en begränsad mängd 

informations som kan flyttas samtidigt.  Enligt respondenten började projektet med relativt få 

konton i taget. Då de rutinerna och verktyg som användes behövdes trimmas, har de 

successivt kunnat öka hastigheten för hur många konton som kan flyttas per dag. Det har 

också behövt ändra i kataloger över adresser och utfört en viss datatvätt.  Den relevanta 

informationen har sparats och arkiverats. 

 

Under dagen då migreringen sker för en användare kan den fortfarande ha tillgång till sitt 

konto för att läsa e-post. Användarna kan eventuellt uppleva problem som mottagande av 

dubbla meddelanden. För att underlätta för användarna har migreringen tids och 

detaljplanerats av de lokalt ansvariga på respektive campus. Bytet har enligt vår respondent 

fått ett väldigt positivt bemötande. Det har funnits en god förståelse för förändringen.  Enligt 

respondenten har det inte varit några problem då projektet i god tid i förväg informerat om att 

migreringen ska genomföras. Det har tidsplanerat så att de som hanterar studentsystemet inte 

påverkas i slutet av terminen eller att de som ansvara för ekonomi inte påverkas i årsskiftet. 

Informationen i det gamla systemet sparas och arkiveras. Detta anser respondenten vara en 

viktig aspekt för att migreringen ska bli så säker som möjligt. I samband med stora ändringar 

av data måste man spara den gamla informationen utifall det blir problem under överföringen. 

Då kan det vara användbart att gå tillbaka till källan och se hur informationen såg ut orörd. E-

post är enligt respondent inte superkänsligt men all e-post till universitetsanställda är 

myndighetshandlingar och ska arkiveras formellt. Detta arkiv är dock inte tillgängligt för 

slutanvändaren och sparas bara under en viss tid innan den gallras. 
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Än så länge har ca 9000 av universitets 12000 konton migrerat till Exchange. 

Migrering av de personliga brevlådorna var det som gjordes initialt.  Det gamla systemet 

används fortfarande för studenternas e-post men ska avvecklas snart. Beslutsprocessen när det 

gäller studentmailen är mer komplex då ett sådant beslut måste förankras hos 

studentföreningar och innefatta studentmedverkan. Det var dock beslutat från början att 

studentmailen inte skulle innefattas i Exchange projektet utan vara ett eget projekt med en 

annan lösning.  

4.2 Sammanställning av dokumentation från Informatica  

Presentation 

Informatica Corporation är ett mjukvaruföretag med huvudkontor i Redwood City, 

Kalifornien, företaget grundades 1993 och har över 3200 anställda världen över (Informatica, 

2014). Informatica utvecklar och tillhandahåller tjänster och mjukvara för dataintegration 

(2014).  

 

Livscykeln 

I dokumentationen som vi har fått ta del av från Informatica är ett livscykeltänk på 

information och data centralt. De anser att det är ett stort tryck på moderna företag att ha 

ständig tillgång till all sin information. Det handlar om stora datamängder, så kallad big data. 

Det kräver att alla system som hanterar detta måste vara kostnadseffektiva och hålla hög 

prestanda. För att upprätthålla detta anser Informatica (2013) att ett strikt livscykeltänk måste 

implementeras på data. De menar att i dagens bigdataera är d et ohållbart att spara data på hög 

i evighet. Det fungerar varken från en kostnadssynpunkt eller resursmässigt. 

 

Problemet med dessa stora system är bland annat mycket lagring av inaktiv data. Det vill säga 

information som inte används, utan bara ligger på lager och belastar systemets processer och 

prestanda. Vilket Informatica (2013) konstaterar ger långsamma och svår hanterade 

applikationer och system. 

 

Ett annat problem är olika källor till data, med olika standarder och format. Detta som resultat 

av sammanslagningar eller utökningar av system. Enligt Informatica (2013) är det oftast 

anledningen till att många organisationer har flera olika ständigt växande databaser, samt 

omoderna och överlappande system. Det skapar opålitlig data, vilket innebär en risk att data 

går förlorad eller blir dubbelt lagrad. Stora mängder big data skapar också en stor spridning av 

data, vilket inte bara gör informationen svår åtkomlig. Det resulterar även i säkerhetsrisk då 

informationen kan komma i orätta händer. 

 

Informatica (2013) anser att dessa problem inte bara skapar höga driftkostnader, utan även 

belastar utan systemet i stort. På grund av detta står många system i onödan och kostar i 

hårdvara samt licenskostnader. Även trovärdigheten och syftet med systemet äventyras. 

Informatica (2013) menar att ett systems huvudsakliga syfte måste vara att användarna ska få 

tillgång till korrekt information. 
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Genom att implementera ett livscykelperspektiv på informationen menar Informatica (2013) 

att organisationer kan optimerar sin hantering av den växande datamängden. Det handlar om 

att verksamheten hantera varje fas i livscykeln, från att data skapas till att det tas bort (End to 

end). Det vill säga till skillnad från att skapa utrymme för lagring i samma takt som man 

skapar ny data. Nyckeln blir enligt Informatica (2013) en löpande validera av informations 

värde. Detta för att konstant kunna sortera och till slut tas bort data eller system som inte 

längre är användbar för verksamheten. Informatica (2013) innefattar alltså avveckling som ett 

centralt begrepp i deras livscykelperspektiv.  

 

För att hantera avvecklingsprocesser framgångsrikt har Informatica (2012) tagit fram både 

lösningar samt riktlinjer för sina kunder. Detta för att öka kunskapen och förbättra rutiner 

kring avveckling hos dessa organisationer. IT-avdelningen på dessa organisationer utmanas 

konstant för att hitta nya teknologier och system som ska öka effektiviteten och reducera 

kostnader. Men Informatica (2012) anser att det utgifterna kommer från att organisationerna 

ofta har gamla system som står för stora drift- och underhållskostnader.  

 

”It is not uncommon for companies that have been in business for 

a decade to have hundreds of legacy applications that deliver marginal value to the business 

yet represent a significant operational and maintenance cost.” (Informatica, 2012, s.2) 

 

Beslutet 

Informatica (2012) formulerar grunden till ett avvecklingsbeslutet väldigt enkelt. När 

underhållskostnaden för systemet överstiger businessvärdet (vad verksamheten praktiskt 

tjänar på det) bör systemet avvecklas. 

 

“An application is eligible for retirement when the cost of supporting and maintaining the 

application exceeds the business value it supplies.” (Informatica, 2012, s.4) 

 

Det kan dock vara svårt för en organisation att exakt veta hur mycket en verksamhet tjänar på 

ett system, därför har Informatica (2012) sju parametrar för att definiera businessvärde för 

systemet: 

 

 Vad används systemet till. 

 Hur många intressenter är kopplade till systemet 

 Hur många använder systemet regelbundet 

 När var den senaste användning registrerad 

 Hur gammalt är systemet 

 Skapas nytt innehåll löpande i systemet 

 Finns det möjlighet att andra system i organisationen kan användas i samma syfte, hur 

många användare skulle i så fall behöva utbildas i det systemet och vad skulle 

kostnaden bli för det. 

 

För att åstadkomma en korrekt definition av businessvärdet måste alla dessa parametrar 

analyseras tillsammans. Det vill säga värdet av systemet är den funktionen den fyller och vad 

det bidrar till för verksamheten i stort.   
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Kostnaden av ett system är enligt Informatica (2012) i sin tur kopplat till utgifter av licens och 

hårdvara. Samt arbetstidskostnad för löpande underhåll och anpassning till resterade 

organisation. Men också kompetensförsäkring, det vill säga garanti på att de som utför arbete 

har rätt kunskap. De måste ha kunskap om själva systemet, framförallt om det är ett komplext 

system. Dessutom måste man ha teknikkunskap vilket kan blir en svårare fråga desto äldre ett 

system är.    

     

Praktiskt arbete med avveckling 

En av de rapporter vi fått del av från Informatica (2012) är en guide hur man på bästa sett ska 

avveckla ett system. Denna guide beskriver vilka system bör avvecklas, samt innehåller åtta 

steg hur man ska gå till väga. Först och främst måste organisationen prioritera vilket system 

som är lämpligast att avveckla. Informatica (2012) anser att det inte går avveckla flera system 

samtidigt i en organisation, data kan försvinna, blandas ihop eller får fel sorts värdering. 

Informatica (2012) anser att man ska prioritera vilket system som bör avvecklas utifrån två 

parametrar: vilket system skulle organisationen tjäna mest ekonomiskt på att avveckla och 

vilket system har organisationen minst kunskap om. 

 

För att utvärdera vilket system organisationen skulle tjäna mest på att avveckla jämför 

Informatica (2012) de olika systemen utifrån de sju beslutsgrundspunkterna ovan. Dessa 

punkter ger också en vägledning i vad man ska titta på när man värderar data. Vilket också 

resulterar i hur mycket kunskap organisationen har om sin data. Vid okunskap om 

informationens betydelse eller roll i systemet, har verksamheten enligt Informatica (2012) 

med högsta sannolikhet inte så mycket kunskap om själva systemet heller.  

 

Informatica (2012) råder att om en organisation ska avveckla ett system som det finns lite 

kunskap om, ska all data sparas. Detta även om själva systemet har marginell betydelse och 

businessvärde för organisationen. Informatica (2012) menar att det kan vara förödande för en 

verksamhet att radera data som senare upptäcktes vara av betydelse och finns behov av. Även 

om det blir en större lagringskostnad anser Informatica (2012) dock att organisationen alltid 

tjänar på att avveckla ett sådant system. Detta eftersom det är en stor risk att ha ett system 

som ingen har kunskap om i drift. Lösningen blir att avveckla systemet och ersätta med ett 

kunskapsförsäkrat system som organisationen har kontroll över.  

 

När man har bestämt att ett system ska avvecklas räknar Informatica (2012) upp åtta steg de 

följer för att lyckas praktiskt med ett avvecklingsprojekt: 

 

Det första Informatica (2012) lyfter fram för att en organisation ska lyckas med ett 

avvecklingsprojekt är kompetens. Informatica (2012) räknar upp tre olika roller ska täckas 

upp för att ge ett avvecklingsprojekt en bred förankring. En person med ansvar för 

efterlevnad. Gärna en systemansvarig som vet vilket behov verksamheten har av 

informationen och vem i organisationen som ska ha tillgång till data. Sedan behövs det en 

person som har kunskap om systemets övergripande roll. Det vill säga kunskap om systemet 

roll i det organisatoriska sammanhanget. Till slut ska projektet infatta en person från IT- 

avdelningen, för att bidra med det tekniska sammanhanget som systemet verkar i. 
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Den andra punkten knyter an till beslutsunderlaget och skapar förståelse för systemet och den 

informationen som systemet innehåller. Detta gör projektet utifrån användarnas kunskaper, 

genom till exempel intervjuer. Det gäller också för projektet att få ut vad syftet med systemet 

var från början. Det vill säga inte bara vad systemet används till idag, utan också vilka 

funktioner som existerar men inte används. Informatica (2012) menar på att detta kan vara 

svårt i många fall och kan kräva en jakt på dokumentation från när systemet implementerades.  

 

Informaticas (2012) tredje punkt tydliggör vikten av att bevara data i dess sammanhang. När 

projektet har kunskap om vilken data som behöver bibehållas, är det viktigt att dess 

sammanhang också lagras. Det vill säga metadata om kopplingar och relationer data emellan. 

 För att spara detta, så kallat Business sammanhang krävs inte bara kunskap om själva 

systemet utan också kunskap i data modellering. Detta så att relationerna mellan data i 

verksamheten inte försvinner eller förändras.  

 

I den fjärde punkten tar Informatica (2012) upp utvärdering av dataformat. Eftersom det 

ursprungliga systemet inte kommer vara möjligt att tillgå senare, måste data vara korrekt 

formaterad inför lagring. Det vill säga data ska inte innehålla ofullständiga uppgifter eller fel 

format, som senare kan påverka hanteringen av lagrade data. 

 

Det är även viktigt att projektet reflekterar kring åtkomst av arkiverad data. Det är 

Informaticas (2012) femte punkt för en lyckat systemavvecklingsprojket. Det innebär att 

projektet måste bestämma hur användare eller administration ska få åtkomst till data. Vilket 

sorts program och format behövs för att stödja detta. Även hur verksamheten vill söka i 

arkiverad data och vad vill de använda informationen till. 

 

Informatica (2012) kopplar ihop åtkomst till data med ett säkerhetsperspektiv, det blir deras 

sjätte punkt. De menar att Informationen i systemet kan vara av känslig karaktär. Då är det 

avvecklingsprojektet ansvar att reglera vem ska ha tillgång till arkiverad data. Behöver 

organisationen samma sekretess på den lagrade informationen som det var i det tidigare 

systemet. Projektet måste förhålla sig till behovet av att utöka eller reducerad sekretess för att 

arkiveringen ska fungera. Projekt måste också utreda om informationen har olika sorters 

sekretess och i så fall hur det påverkar tillgången till informationen. 

 

Informaticas (2012) sjunde punkt är att avvecklingsprojektet måste följa organisationen 

regelverk. Fram för allt att det avvecklade systemet och arkiverad data möter organisations 

krav på datalagring. Även om data avlägsnat från system ska den enligt Infromatica 

fortfarande följa regler och standarder som finns i organisationen gällande information.  

 

Till slut anser Informatica (2012) att den sista punkten innebär att välja en 

systemavvecklingslösning, det vill säga en av deras produkter. En lösning som ska hanterar de 

ovanstående punkter, framförallt värdering av data och lagring. Dock poängterar Informatica 

(2012) att avvecklingsprojekt inte bara kan välja en produkt, utan måste ha den kunskap om 

systemet som ovanstående punkter tar upp. Annars får inte produkterna rätt kriterier för att 

utvärdera data på och kommer inte hantera avvecklingen av systemet korrekt. 
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Informaticas produkter 

Informatica (2012) har många tjänster och produkter inom systemhantering och 

datainteraktion. Målet med deras produkter är att de ska hantera IT-system genom att 

upptäcka, klassificera, och extrahera affärshandlingar. Informatica (2012) anser att deras 

produkter uppnår detta genom validera och arkivering av information och data, vilket ska 

resultera i en lätt och säker systemhantering. Samt tillgodose kundorganisationernas behov av 

lagring och sekretess på ett effektivt sett.  

 

För att uppnå allt detta har Informatica (2013) delat upp sina avvecklingsprodukter i tre delar, 

standardisering, arkivering och åtkomst. Det vill säga produkter konvertera information till 

samma format, vilket ska resulterar i en smidigare hantering av data under avvecklingen. 

Arkiveringstjänsten bygger upp databaser av system, och get möjlighet att sökningar med 

hjälp av SQL. Åtkomst till den arkiverade informationen, det vill säga databasprogram.  

Informatica (2013) nämner också vilka av deras produkter som upprätthåller hantering av 

livscykeln av system. Det innefattar en valideringstjänst, utvärderar data vad som är relevant 

att spara eller inte. En detekteringstjänst som letar upp betydande bortglömd data. Till sist tar 

Informatica (2013) upp sin sammanslutsingstjänst som med hjälp av användaridentitet 

sammansluter system. Denna tjänst bygger mycket på dokumentation, där systemansvariga 

kommer överens om objektens betydelse och identitet.  
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5. Resultat  

Det framgår utifrån empiri och litteratur att det finns metoder för hur delar av 

avvecklingsarbetet kan bedrivas på ett systematiskt sätt. Ett antal aktiviteter som är centrala 

för avvecklingsarbete är återkommande. Efter grundlig analys av empiri och litteratur anser vi 

att dessa är centrala för avvecklingsprocessen, dock upplever vi att de inte täcker alla aspekter 

för avveckling. 

 

Med utgångpunkten att besvara våra frågeställningar har vi valt att i avsnitt 5.1 presentera 

begreppen och aktiviteterna för avveckling i en övergripande tabell. I avsnitt 5.2 introducerar 

vi vår modell över organisation- och ansvarsfrågor för systemavveckling. Slutligen i avsnitt 

5.3 presenterar vi vår modell över processer och aktiviteter för systemavveckling, tillsammans 

med en grundlig redogörelse för denna modell. Syftet med resultatet är att åstadkomma en 

systematisk översikt av systemavveckling. 

5.1 Kartläggning över centrala begrepp och aktiviteter  

Tabell 5.1 radar upp de begrepp och aktiviteter vi har stött på med tillhörande definition och 

ursprung. Tanken är att denna tabell ska ge en ökad spårbarhet tillbaka till litteratur och 

empiri samt tydliggöra vilka begrepp vi har kommit fram till.  

 

 

Tabell 5.1 Översikt av begrepp och aktiviteter  

 

Begrepp/aktivitet Definition Ursprung 

Organisation En juridisk person som har en styrande funktion 

vad det gäller att fördela ansvar, behörigheter och 

befogenheter inom verksamheten. 

Nordström & Welander, 

(2007) 

Verksamhet Avser det som görs inom en organisation, det vill 

säga det dagliga arbete som utförs av till exempel 

ett företag. 

 

Nordström & Welander, 

(2007) 

Systemägare  Ansvarig för beslut gällande systemet och har det 

yttersta övergripande ansvaret över systemet.  

Brandt (2008) 

Systemansvarig  Ansvarar för att verkställ besluten samt daglig 

drift av systemet. 

Brandt (2008)  

Förvaltning  Sker när systemet är i drift, delas in i två 

huvudområden vidmakthållande och 

vidareutveckling. 

Brandt (2008)  

Nordström & Welander 

(2007) 

Systemanalys  Att se över de system som finns, hur de hänger 

ihop, modelleringar av integration och 

informationsflöde. Skapar beslutsgrund. 

Stephanie Carlsson och 

Alice Lindén (2014) 
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Systemportfolio Samlingsplats för dokumentation. Delas in i två 

etapper, den första redogör för existerande system 

och den andra en utvärdering av möjligheter.  

Stephanie Carlsson och 

Alice Lindén (2014)  

Beslut Avgörande kring systemets framtid med hänsyn till 

olika aspekter.  

Brandt (2008)  

Informatica (2012)  

Driftenhetsansvarig 

(2014) 

Ryan (2014)  

Planering/informering Informera användarna om varför man behöver 

avveckla systemet. Samt planera hur 

avvecklingsprojektet kommer att genomföras.  

Brandt (2008)   

Avveckling Att ett system tas bort från den miljö som det har 

verkat it.  

Brandt (2008) 

Migrering Genomförandet av systembyte. Det vill säga det 

praktiska arbetet med att flytta över information 

och installera komponenter från det gamla systemet 

till det nya systemet. 

Brandt (2008)  

Driftenhetschef (2014)  

Arkivering Lagring av validerad data.   Brandt (2008)   

Informatica, (2012)  

Driftenhetschef (2014)  

Omdokumentering  Att dokumentera de förändringar som har skett i 

och med migreringen eller avvecklingen. Förs 

sedan in i systemportfolion.  

Stephanie Carlsson och 

Alice Lindén (2014) 

Kravspecifikation Samla krav från intressenter för vilken tjänst 

systemet ska uppnå och vilka behov som finns. Ska 

svara på vilka problem som ska lösas.  

Brookshear (2009) 

Design  Utforma lösning på problem som definierats i 

kravspecifikationen. En beskrivning över strukturen 

av systemet, och som sedan kan transkriberas till 

kod. 

Brookshear (2009) 

Implementering Systemet utvecklas med de tekniska delarna, 

inkluderar aktiviteter som att skapa databaser och 

programmera.  

Brookshear (2009) 

Test Tester genomförs för att säkerställa att systemet 

uppfyller kraven enligt kravspecifikationen samt 

stabilitet, säkerhet och funktionalitet. 

 

Brookshear (2009) 

Utökad Livscykel  Ett system har ett liv som sträcker sig längre än till 

bara underhåll. Det är viktigt för fortsatt utveckling 

att fokusera på hela livscykeln 

Ryan (2014)  

Driftenhetschef (2014) 
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5.2 Organisations- och ansvarsfrågor för systemavveckling 

Problemet vi har observerat genom vår empiri, som bland annat Informatica (2012) nämner är 

att organisationer generellt saknar en övergripande kännedom kring de egna systemen. Hur 

systemen hör ihop, hur informationsflödet ser ut i de olika systemen och vilka delar som 

skulle påverkas av en avveckling. Avsaknaden av den här typen av information gör att arbetet 

men framförallt beslutet blir mycket mer utdraget huruvida en avveckling av ett system är 

aktuellt. Vi anser att det är ett organisatoriskt problem som behöver lösas med avseende på 

hur man fördelar ansvaret för IT relaterade frågor inom organisationen. Med hänvisning till 

forskning inom systemförvaltning där Nordström & Welander (2007) har lagt stor vikt vid att 

skilja begreppen verksamhet och organisation åt. Vilket vi har tagit i beaktning och anser att 

en sådan skiljning mellan begreppen är avgörande även för ett avvecklingsprojekt. 

Brant (2008) har inom systemförvaltningsarbetet gjort tydliggjort uppdelningar för ansvar 

inom organisationen. Det finns ett tydliggörande vad respektive roll innebär och vilket ansvar 

den innefattar. Brandt (2008) menar att det kan finnas 20-30 olika roller, där vi anser 

framförallt två av dessa roller är av stor betydelse även för avveckling.  

 

         

 
 

Figur 5.2 visar att verksamheten är en del av organisationen. Verksamheten innebär det 

dagliga arbetet. IT- systemet i sin tur stödjer verksamheten, för att öka möjligheten till 

effektivitet.  Organisationen har det yttersta ansvaret för verksamheten. Inom organisationen 

finns en systemägare som bör bära ansvaret för den översiktliga kunskapen kring IT-systemen 

samt besluten gällande IT frågor. Inom verksamheten finns en systemansvarig som har en mer 

detaljerad inblick i det dagliga arbetet inom IT-avdelningen. En tydlig ansvarsfördelning 

skulle innebära att en systemägare trots bristande kännedom inom IT frågor inte kan lägga 

över ansvaret på IT-avdelningens systemansvariga. Detta när det kommer till avgörande 

beslut gällande till exempel avveckling - eller anskaffning av system. Innan en avveckling 

eller migrering är aktuell är vårt råd att göra en tydlig ansvarsfördelning för beslut och 

verkställande.  
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5.3 Process-/aktivitetssyn på systemavveckling 

Att bara se avveckling som ett organisatoriskt problem där det yttersta ansvaret ska ligga på 

systemägaren, blir en väldigt förenklad bild av verkligheten. Även om organisationen har en 

tydlig ansvarsfördelning är ett mer kritiskt problem att det fattas tillräcklig grund till besluten 

gällande de egna systemen. Empiri och litteratur visar på att det finns återkommande 

aktiviteter vid genomförande av avvecklings- eller migreringsprojekt. Dels hur man praktiskt 

genomför en sådan process men även andra viktiga aspekter vid avveckling.  

 

Brandt (2008) menar att man kan dela in området systemavveckling i ren avveckling och i 

migrering. Det är viktigt att belysa detta eftersom begreppen innebär skillnad i genomförande. 

Skillnaden är att en migrering innebär ersättning av ett system med ett annat som i sin tur kan 

leda till avveckling av det gamla systemet. Man kan också besluta att ett system rent av bara 

ska avvecklas utan en tillhörande ersättning. Det blir problematiskt att se dem separerade från 

varandra, då dessa aktiviteter ofta genomförs parallellt även tillsammans med nyutveckling 

eller anskaffning.   

 

Som vi nämnt tidigare saknar många gånger systemägare kännedom om de egna systemen 

vilket leder till att det blir svårare att fatta ett rationellt beslut kring dem. Vi anser därför att 

det är avgörande att göra en omfattande systemanalys innan systemägare är redo att fatta ett 

beslut gällande systemets framtid. Tanken är att en sådan systemanalys ska vara en 

kontinuerlig process i förvaltningsarbetet. Det skulle skapa en större medvetenhet kring 

systemen, men också inom vilken tidsram ett system är mest effektivt att ersättas ur ett 

ekonomiska- och affärsmässiga aspekter. Vår analys har resulterat i en omarbetning av den 

traditionella systemlivscykeln där figur 5.3 visar att avveckling och utveckling är parallella 

arbetsprocesser.  
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Förvaltning och drift  
Inom ramen för systemförvaltning utförs enligt Nordström&Welander (2007) på 

 ändringsbeskriving  på en detaljerad nivå inför till exempel uppdateringar eller förändringar. 

Ändringsbeskrivining inom förvaltning visar att en analys innan en stor förändring är av stor 

vikt. Med hänvisning till detta borde det finnas en övergripande systemanalys för att förstå i 

sin helhet vad förändringen skulle innebära för organisationen. Denna bör vara en 

kontinuerlig process över systemets övergripande relationer som förvaltningen ständigt ska gå 

tillbaka till. Därför är denna systemanalys ett separat element i vår modell.  

 

Systemanalys  
Kontinuerlig analys över systemen inom organisationen, tillsammans med en mer omfattande 

dokumentation skulle skapa en bättre beslutsgrund för systemägarna. Det ökar möjligheterna 

att fatta rationella beslut i ett tidigare skede under systemets livscykel. Med rationella beslut 

syftar vi på artikeln i Computer Sweden (2014)  “investerat” 65 miljarder i nya system som 

tillhandahåller mer funktionalitet än vad som faktiskt är användbart för verksamheten. Detta 

stöds även av Informatica (2012)  som menar att en ökad kännedom om systemen hos 

systemägare leder till en mer framgångsrik avveckling.  Med en enkel och lättillgänglig 

dokumentation blir det dessutom lättare för en tredje part att sätta sig in i organisationens 

systeminfrastruktur. Med denna typ av dokumentation kommer systemet ses i en större helhet 

och gör det lättare för systemägaren att fatta de avgörande beslut gällande system. De skulle 

också resultera i att organisationer kommer prioritera och ta tag i en eventuell avveckling, 

istället för att låta systemet vara. Det öppnar även för att utvärdera andra alternativ, så som 

försäljning eller återvinning. 
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Systemanalysens utformning 
Med hänvisning till figur 5.3 har vi som vi nämnt tidigare lagt systemanalysen som ett separat 

element. Med stöd från Brandt (2008) gällande löpnade dokumentation är detta vårt förslag på 

hur en systemanalys skulle kunna genomföras och vilka aspekter som är viktiga att ta i 

beaktning. Denna systemanalys kan delas in i två etapper. Där den första etappen handlar om 

att se över existerande system och kartlägga bland annat systemintegration, informationsflöde 

och begreppsdefinitioner. Den andra etappen fokuserar på att utvärdera vilka möjliga 

alternativ det finns för systemet där man tittar på aspekter som marknadsvärde, potentiell 

ersättning och återvinning. 

 

Systemportfolio 

Viktiga punkter som skulle kunna finnas med i en systemportfolio: 

·  Modellering över informationsflöde 

·  Modellering över systemintegration 

·  Begreppsdefinitioner 

·  Förändringslogg 

·  Systemdokumentation 

·  Användarsynpunkter och erfarenheter   

 

Utvärdering av möjligheter 

Frågor som är viktiga att ha i åtanke: 

·  Har det gamla systemet ett marknadsvärde? Går det att sälja? 

·  Kan vi återvinna det? 

·  Skulle det vara ett alternativ att utveckla/anskaffa ett nytt system för att möta behoven inom 

organisationen? 

 

Beslutet 
Beslutet ingår som en del av de aktiviteter som rör systemavveckling. Både litteratur och 

empiri behandlar aspekter som är viktiga att ta hänsyn till vid beslut. Framförallt handlar det 

om att fastställa orsaken till varför ett system ska avvecklas eller varför man skulle investera i 

ett nytt system. Informatica (2012) beskriver beslutet om avveckling bör fattas när 

underhållskostnaden för systemet överstiger businessvärde, det vill säga supportkostnader 

kontra vad verksamheten praktiskt tjänar på systemet.  

 

Informatica (2012) menar också att man redan i beslutsfasen ska validera och avgöra vilken 

information som ska sparas. Vid migreringen till Exchange var beslutet självklart, eftersom 

det saknades vissa tjänster. Beslutet behövde dock fastslås hos systemägaren, det vill säga 

rektor (Driftenhetschef, 2014). Ryan (2014) beskriver att beslutet varierar från fall till fall 

men att det finns generella anledningar till att en systemavveckling kan vara aktuellt. Det kan 

vara att systemet inte längre är användbart eller systemet är inte längre är försvarbart att 

förvalta. Brandt (2008) menar dock att beslutet fattas i samband med planeringen. 
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Figur 5.3 visar att beslutet kan leda till en avveckling, migrering eller helt enkelt går in i den 

traditionella livscykeln för nyutveckling av ett system. I så fall leder beslut till 

kravspecifikation gentemot användare. 

 

I empiri och litteratur skiljer sig i vilka aspekter som anses vara värdefulla att utvärdera för att 

fatta ett beslut gällande avveckling. Gemensamt för dem är att det finns ett beslut som måste 

fattas.  Som nämnts tidigare ska beslutet fattas av systemägaren, detta är enklare med en 

omfattande beslutsgrund.  Det vi vill uppnå med vår systemanalys och dokumentation är ett 

mer hållbart och långsiktigt perspektiv på system.  

 

Informering och planering om varför avveckling till användarna  
Brandt (2008) uttrycker att när ett beslut väl är fattat är betydelsen av att informera 

användarna avgörande för att skapa förståelse för förändringarna. Har systemägaren fattat ett 

rationellt beslut baserat på den systemanalys vi har som förslag, kommer det hjälpa att 

övertyga användarna att förändringen är positiv. Det bidrar samtidigt till att involvera 

användarna i processen. Innan man kan verkställa beslutet är det viktigt att det finns en plan 

för bemanning, resurser, tidsåtgång som kan presenteras för användarna. Driftenhetschefen 

(2014) har efter erfarenhet upplevt att vara ute i god tid och informera, ökar användarnas 

förståelse för processen.  

 

Migrering 
Migreringsarbetet är själva övergången till det nya systemet och en väldigt central del i 

arbetet. Det är återigen avgörande att informera i god tid när migreringen är beräknad för den 

enskilda användaren och hur det kommer påverka det dagliga arbetet. Driftenhetschefen 

(2014) menar att det är också viktigt att tänka på verksamhetskritiska delar i systemet vilket 

gör planeringsarbetet ännu viktigare.   

 

Migreringen kan innebära enbart en ersättning som vi nämnt tidigare, det kan också beslutats 

att det gamla systemet ska avvecklas. Vilket antingen kan ske som en parallell process eller 

som ett senare projekt. Brant (2008) som nämner att organisationer har fått återgå till det 

gamla systemet för att något gått snett under processen, då kan det vara praktiskt att 

avvecklingen är ett senare projekt.  

 

Avveckling  

Brandt (2008) skiljer på migrering och avveckling även om dessa oftast sker i en parallell 

process. Detta stödjer att en migrering inte alltid genomförs, utan ett system kan rent av 

avvecklas av den enkla anledningen att det är gammalt och det redan finns ett system som 

uppfyller samma syfte. Informatica (2012) menar att avveckling är det bästa alternativet när 

en organisation har begränsad kännedom om ett system. De anser att lösningen är att lagra all 

information som finns, istället för att migrera data som det inte finns kunskap om till ett nytt 

system.  
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Arkivering 
Innebär lagring av data som kan komma att vara relevant i ett senare skede. Detta genom att 

validera och avgöra vilken information som inte längre är aktuell. Det ohållbart att lagra all 

data från ett system, det är varken försvarbart ur kostnadssynpunkt eller resursmässigt. 

(Informatica, 2013) Det råder dock delade meningar om i vilket skede valideringen av 

information ska genomföras. Informatica (2012) menar att detta bör göras i samband med 

beslutet och att det är en väldigt viktigt process för att värdera även systemet. Brandt (2008) 

menar dock att validering av information sker som ett sista steg, när genomförandet av de 

praktiska aktiviteterna är klara. 

 

Med stöd från Informatica (2012)  bör en omfattande validering av information ske som en 

del av systemanalysen, eftersom det har en stor påverkan på beslutet. Det är även avgörande 

att undersöka hur informationsflödet ser ut i det här stadiet.  

 

Omdokumentering  
Vi anser att det är viktigt att lyfta fram innebörden av att dokumentera de förändringar som 

har skett i och med migreringen eller avvecklingen. Det bör göras nya modelleringar över 

både informationsflöde och systemintegration. Även kvalitativa erfarenheter bör 

dokumenteras, det vill säga vad användarna anser varit bra med det gamla systemet. 

Möjligheten att förädla dem i det nya systemet skulle vara positivt för förvaltningsarbetet. Vår 

systemportfolio blir en samlingsplats för dokumentationen.  
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6. Diskussion och slutsatser 

Under undersökningens gång har vi arbetat utifrån två frågeställningar. 

 

·   Frågeställning 1 Vilka begrepp och aktiviteter är centrala för området 

systemavveckling? 

 

·   Frågeställning 2 Hur skulle en vägledande modell för att systematiskt arbeta med 

systemavveckling se ut? 

 

 

Översikt av begrepp och aktiviteter  

För att besvara vår första frågeställning var den inledande utmaning att kartlägga och 

definiera de begrepp och aktiviteter som vi såg var återkommande inom 

systemavvecklingsarbetet. Det resulterade i en begreppsöversikt i from av en tabell. I tabellen 

klargör vi redan etablerade begrepp med tillhörande hänvisning till deras källor. I tabellen 

definieras även begrepp som vi själva har kommit fram till utifrån våra analyser. Vi valde att 

presentera begreppen genom en tabell för att öka spårbarheten i uppsatsen, vilket gör det 

lättare att härleda begrepp från litteratur och empiri till resultatet. 

 

Modell för ansvarsfördelning 
Vi upplevde att det fanns ett organisatoriskt problem med ansvarsfördelning kring IT frågor. 

Utifrån teorier inom förvaltning insåg vi innebörden av att skilja begreppen organisation och 

verksamhet åt även inom avveckling. Genom att skilja de begreppen åt är det möjligt att 

lättare att fördela ansvaret. 

 

Modell för systematisk systemavveckling 

Att sedan ta fram en vägledning kring processen vid systemavveckling var en stor utmaning. 

 Vi insåg väldigt snart att avveckling och nyutveckling hade en närmare parallell koppling än 

vad vi förväntat oss till en början. Med den här insikten förstod vi att den traditionella synen 

på ett systems livscykel inte var applicerbar på det resultat vi kommit fram till vid analysen. 

Vilket resulterade i vår modell för systematisk systemavveckling som visar på att processerna 

är parallella. Vi insåg även att det många gånger saknas en omfattande beslutsgrund för att 

fatta rationella beslut i ett tidigare skede i systemlivscykeln.    

 

En noggrann och omfattande analys och dokumentation kräver arbete, vilket i sig är en 

investering både i tid och pengar. Frågan man kan ställa sig är om det är en god investering att 

göra. Vi anser det med argumentet att organisationer uppenbarligen är beredda att investera 

stora summor pengar på IT-system. Företagsledare har förstått hur avgörande ett väl 

fungerande IT-system är för verksamheten, men inte innebörden av väl fungerade. Det vill 

säga systemet ska vara anpassat efter verksamhetens behov och inte tvärtom. 
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Livscykeltänk 

Slutsatsen vi drar av vår studie och dess resultat är att synen på livscykeln behöver ändras. 

 Fokus inom systemutveckling är oftast att uppnå en specifik tjänst. Vi tycker det saknas ett 

helhetsperspektiv kring system. Vi anser att livscykeln bör utökas utöver de fyra 

grundläggande faserna som beskrivs idag, med förvaltning och avveckling. Dessa bör inte 

bara nämnas utan behandlas som viktiga element redan i den kurslitteratur som används på 

utbildningar inom data - och systemvetenskap. Detta för att skapa förståelse och 

uppmärksamhet kring betydelsen av ett större perspektiv kring ett systems livscykel. 

 

Generalisering  

Vi har inga andra erfarenheter än våra universitetsstudier inom området systemvetenskap. 

Detta påverkar såklart vår roll gentemot mot resultatet i vår uppsats. Fokus under vår 

utbildning har legat på systemutveckling, och aldrig tagit upp systemavveckling. Det vill säga 

våra praktiska erfarenheter i ämnet avveckling är mycket begränsade och valet av 

forskningsfrågan bottnar i vår okunskap. Vi ville helt enkelt få svar på frågan hur 

avvecklingsprocessen ser ut eftersom det saknades i vår kurslitteratur. 

 

Vi är medvetna om att bristen på erfarenhet kan påverka resultatet. Vi har gjort en 

kartläggning av begrepp och viktiga aktiviteter relaterade till systemavveckling. Där vår 

modell utgör ett förslag på ett strukturerat arbetssätt för avvecklingsprojekt. Det har inte 

tidigare belysts och behandlats på detta sätt i litteraturen. Till exempel hur man bör förhålla 

sig till nyutveckling eller anskaffning i samband med avvecklingen, tidigare har det mer sätts 

som separata projekt. Modellen är framtagen utifrån två fallstudier och en genomgång av 

befintligt litteratur. Modellen kommer med stor sannolikhet att behöva situationsanpassas och 

framtida användning kommer antagligen leda till revideringar vartefter.  Men som det ser ut i 

dagsläget är modellen ett bidrag eftersom det inte finns motsvarighet sedan tidigare. Utan 

erfarenheter är vi medvetna om att det svårt att säga vilken specifik dokumentation vår 

systemportfolio måste innehålla. Vårt förslag bygger på vad vi anser vara relevant och kan 

självklart utvecklas och revideras.  

 

Livscykeln är en teoretisk bild av ett systems utveckling vilket kan vara problematiskt att 

direkt implementera till praktiken. Forskning inom informatik är ofta kvalitativ och bygger på 

tolkning medan organisationer arbetar mer utifrån erfarenhet. Tanken med vår modell är att 

förena empiri och teori för att möjliggöra en mer konkret vägledning när det gäller 

systemavveckling.  

 

Avveckling är ett outforskat område och det är mycket en framtida forskning kan bygga 

vidare på. Det vore intressant att titta på ett system som en produkt snarare än en tjänst. Vilka 

konsekvenser skulle det leda till miljömässigt och ekonomiskt. Detta är aktuellt i och med 

forskning i allmänhet lägger vikt på hållbarutveckling. Att utveckla system med den 

utgångspunkten tycker vi är spännande och tror att forskning som Ryan (2014) kommer 

förändra synen på systemutveckling i framtiden. 
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Bilaga 1.  

Upplägget av Intervjufrågor 

 

Presentation av respondenten 

Till att börja med ville vi få en bild av respondenten, dess arbetsroll och erfarenheter.  Detta 

för att få en bra bakgrund till senare analys enligt forskningsansatsen. 

 

Vad har du för roll inom verksamheten i dagsläget?  

Hur länge har du haft den rollen? 

Vad har du för erfarenheter inom systemavveckling system?  

Hur många avvecklingsprojekt har du varit delaktig i? 

 

Bakgrund 

Dessa frågor syftade till att ge en bakgrund av verksamheten. Hur det ses på avveckling 

centralt och hur många aktiva system det finns.  Även avvecklingsprocesser i jämförelse till 

respondentens tidigare erfarenheter i andra verksamheter. 

 

Är avveckling av system prioriterat inom verksamheten?  

Hur många system har verksamheten?  

Anser du att de interagerar med varandra på ett relevant sätt, organiserade? 

Finns det system som ej används? Eller är överflödiga? 

 

Riktlinjer  

I dessa frågor fokuserade vi fortfarande på verksamheten, men med frågor om riktlinjer och 

policyer. Om det existerade några avvecklingspolicyer i organisationen, vem som hade 

utformat dem och om framförallt om de finns är de användbara i praktiken. 

 

Har ni någon policy eller riktlinjer för att avveckla system i verksamhet? 

Om så är fallet, vem har utformat den?  

Används den i praktiken? Policy vs verkligheten 

Om ja, hur har den fungerat i praktiken?  

Erfarenheter 

Sedan ville vi komma in på förutsättningarna till projektet. Vad för sorts projekt det handlar 

om och vad för funktion det existerande systemet har. Samt ekonomi och tidsplan för 

projektet. 

 

Vad är det för typ av system som ska ersättas/avvecklas? 

Vem utvecklade systemet från början?  

Hur stor kunskap finns det om systemet inom verksamheten?  

Inom de projekt du har varit delaktig i, har det handlat om att systemet ersatts helt, 

sammanslagits med ett annat eller rent av avvecklats? Övergång 

Hur lång tid tar ett avvecklingsprojekt? Tidsplan?  

Vad behöver investera för att avsluta ett projekt? Tid, pengar?  

Vad blir de ekonomiska följderna/ resultatet? 
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Beslutet 

Just beslutsprocessen som föregår ett avvecklingsprojket ville vi få klarhet i. Vilka aspekter 

och motiv fanns åtanke, och hur fastställer man att systemet inte uppfyller sitt syfte längre. 

 Vi ville också veta vilka användare påverkas och hur de varit involverade och regerat på 

beslutet. 

 

Hur togs beslutet om att systemet inte längre uppfyllde sitt syfte och ska avvecklas? 

Vilka aspekter tog i åtanke? 

Vilka påverkas av avvecklingen? 

Hur har de reagerat? 

Vad var motivet? 

Efter beslutet har tagits hur lång tid tar det innan man kommer igång med projektet?  

Praktiska 

Till slut vill vi veta hur man utformar en sådan process praktiskt. Syftet med dessa frågor var 

att få reda på vad händer med informationen och data praktiskt. Det vill säg hur hantering av 

användare, lagring och datatvätt sker. 

 

Hur hanterar man praktiskt en systemersättning/avvecklings process?  

Kommer systemet överlåtas till en annan verksamhet?  

Vad händer med informationen?  

Lagring? Tillgång? Sparas bara det relevanta?  

Används informationen från det gamla systemet i det nya? 

Hur sker övergången av information i sådant fall?  

Hur sker övergången för användarna?  Fasa ut användare?  

 

Övriga frågor 

Möjlighet för respondenten att reflektera över projektet slutligen och för oss att komplettera 

med om sådant vi inte förstått eller ville ha fördjupat. 

 

 


