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Sammanfattning	  
Det är ingen nyhet att åtskilliga företag investerar betydelsefullt kapital i utveckling och underhåll 
av verksamhetsstödjande informationssystem som ofta är fundamentala för verksamhetens 

fortsatta funktion och överlevnad. Ett informationssystem har dock, precis som allt annat, en 
begränsad livslängd varför företag förr eller senare hamnar i en situation där dessa börjar 
ifrågasättas alternativt där nya systemlösningar uppmärksammas och övervägs.  

Den här uppsatsen behandlar avveckling av informationssystem, ett förhållandevis outforskat 
område som ofta beskrivs i begränsad omfattning i samband med systemlivscykelmodeller och 
systemförvaltning. Med anledningen av avvecklingens uppenbara existens i ett 
informationssystems livscykel är det tämligen häpnadsväckande att det inom den akademiska 
världen och i synnerhet informatiken inte tidigare studerats i nämndvärd omfattning. Är ämnet 

inte relevant att studera eller präglas det bara av ett allmänt ointresse? Frågan har tillsammans 
med ovanstående konstaterande bidragit till vår motivation att genom uppsatsen belysa området 
och kartlägga processen utifrån hur och varför avveckling genomförs. 

Med utgångspunkt i systemlivscykeln riktas fokus mot att redogöra för den slutliga 
avvecklingsfasen där ett brett spann av teori kring bland annat verksamhets- och 
produktavveckling, systemförvaltning och organisatoriskt beslutsfattande samt empiriska studier 
bäddat för att komplettera tomrummet med ny kunskap. Den nya kunskapen redogörs slutligen i 
en för området introducerande modell i syfte att grafiskt visualisera avvecklingsprocessen och 

dess utmärkande beståndsdelar. 

Modellen sammanfattar vårt resultat och vittnar om att avvecklingen initieras under fasen för 
förvaltning och drift där ett inledande ifrågasättande följs av beslut och praktiskt genomförande. 
Det har visat sig att ifrågasättanden tenderar att utgöra motiv baserade på problem i befintliga 
informationssystem eller potential i alternativa systemlösningar, vilka därmed kunnat klassificeras 
som hot respektive möjligheter. Således är det vid tal om avveckling också svårt, för att inte säga 
omöjligt, att helt utelämna nyutveckling/anskaffning baserat vår slutsats om att processerna 
många gånger är parallellt överlappande. 



 
 



 
 

 

Förord	  
Denna magisteruppsats utgör det avslutande momentet efter fyra års studier på det 
systemvetenskapliga programmet vid Linköpings universitet. Under våra år i Linköping har vi 

genom utbildningen erhållit åtskilliga kunskaper kring informationssystem och deras påverkan på 
människor, organisationer och verksamheter med främsta fokus på utveckling, förvaltning och 
drift. När vi nu lämnar universitetsvärlden känns det därför spännande att i slutskedet få knyta 
ihop säcken genom att mer ingående också studera området avveckling där det i dagsläget råder 
en uppenbar kunskapslucka. Vi vill med detta förord passa på att tacka samtliga personer som 
involverats i studien och därmed gjort den möjlig att genomföra.  

Inledningsvis vill vi tacka de respondenter som bidragit till givande och trevliga intervjuer. Tack 
till Sven Rådman, Göran Styf, Greger Larsson samt Bengt Sjöberg för att ni avsatte mycket tid i 

anspråk och delade med er av erfarenheter från respektive systemavvecklingsprojekt inom Saab 
ICT och dåvarande Cloetta Fazer. 

Slutligen vill vi också tacka Ulf Melin för god handledning och värdefulla synpunkter under 
vägen. 

 

Linköping, juni 2010 

 

 

 

Gustav Hjelm  Fredrik Lindmark 
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Kapitel	  1 	  

Inledning	  
Kapitlet inleds med en beskrivning av studiens bakgrund och de sammanhang som studien har skrivits inom. 
Bakgrunden följs av studiens problemformulering, syfte, frågeställning, avgränsningar och målgrupp. Avslutningsvis 
presenteras i kapitlet en modell för illustration av studiens disposition.	  

1.1 Bakgrund	  
De flesta organisationer är idag beroende av informationssystem och stora investeringar görs för 
att datorisera verksamheter i syfte att bland annat rationalisera verksamheten och höja 
produktivitet men också kvalitet i beslut och administration (Nordström & Welander, 2007). Ett 
informationssystems livscykel kan betraktas ur ett flertal perspektiv men innefattas enligt 

Andersen (1994) generellt av faserna förändringsanalys, analys, utformning, realisering, 
implementering, förvaltning och drift samt slutligen avveckling. Inledande faser för utveckling av 
informationssystem har fram till idag dominerat forskningsområdet. Även systemförvaltningen är 
nu mera frekvent omtalad till följd av en ökad insikt om dess påverkan på befintliga 
informationssystem samt förändring av och stöd till dessa (Nordström & Welander, 2007).  När 
man vidare talar om avveckling av informationssystem uppenbarar sig en tydlig kunskapslucka 
varför vi i denna studie tagit problemet med avsaknad av forskning på området i beaktning, vilket 
beskrivs utförligare i problembeskrivningen nedan. 

Intresset att studera avveckling uppkom under en föreläsning i kursen Ekonomiska perspektiv på 
IT-användning (725A25) vid Linköpings universitet. Carl-Johan Petri (2010) presenterade där 
nedanstående diagram över vilka ekonomiska effekter företag generellt förväntar sig av ett 
systeminförande samt att det vanliga utfallet sällan lever upp till dessa. (se även bilaga 1) 

 

 

 

 

Figur	  1.1	  -‐	  Ekonomiska	  effekter	  av	  systeminföranden	  (fritt	  efter	  Petri,	  2010)	  	  
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Petri ville främst framhäva oväntade kostnader för drift och förvaltning, men i diagrammet 
framgår även avveckling av informationssystem som ett mycket kostnadskrävande arbete vilket vi 
aldrig fick någon vidare förklaring om varför. Ser man dessutom över många generella modeller 

för livscykeln av ett informationssystem förefaller avveckling utgöra en betydande tidsperiod i 
sammanhanget. Alltså, kostnader och tid, två anmärkningsvärda och ytterst centrala variabler för 
verksamma organisationer vilka bland annat utgör huvudmotivet till att djupare vilja studera och 
ifrågasätta hur och varför avveckling genomförs. 

En undersökning gjord av Steria, ett av Europas största IT-tjänsteföretag, visar också att IT-
avdelningar numera får allt tydligare krav på att erbjuda stöd som bättre motsvarar verksamhetens 
krav och avveckla föråldrade kostsamma applikationer. Att idag exempelvis bevara 
stordatormiljöer bär enligt studien med sig en mängd negativa konsekvenser, mycket tid och 

resurser går idag åt till underhåll, backup, drift och andra rutinmässiga uppgifter. (Steria, 2009) 
Att överväga avveckling av informationssystem innebär således resonemang kring nyttan i att leva 
kvar i gamla system kontra att avveckla dessa till fördel för nyutveckling eller anskaffning. 

Vad som framgår rörande avveckling som forskningsområde är att det idag inte, så vitt vi kunnat 
utröna, finns någon uttalad modell för hur det bör bedrivas. En uppfattning om att processen 
tenderar vara högst individuellt utformad stärks vid den kontakt vi haft med två företag under 
studien. Intervjuer har genomfört hos Saab ICT och Cloetta AB som båda genomfört avveckling 
av verksamhetsstödjande informationssystem i olika omfattning. Saab ICT i Linköping är en 

avdelning inom Saabkoncernen som, nationellt och internationellt, tillhandahåller efterfrågade, 
samordnade och kostnadseffektiva produkter och tjänster inom Information and Communication 
Technology (ICT). Enheten startade under våren 2004 arbetet med att avveckla 59 äldre 
informationssystem vid övergången till affärssystemet IFS Applications. (Rådman, 2010) Noteras 
bör att när vi vidare i studien talar om Saab avser ICT om inget annat anges. Cloetta AB är i sin 
tur nordens idag äldsta tillverkare av choklad med 450 anställda och två stora 
produktionsanläggningar belägna i Alingsås och Ljungsbro. (Cloetta, 2009) År 2000 fusionerades 
Fazers konfektyrdel med Cloetta AB och bolaget Cloetta Fazer Sverige AB bildades som året 

därpå valde att inleda avveckling av det dåvarande verksamhetsstödjande system ESSDIALOG 
till fördel för affärssystemet IFS Applications. (Sjöberg, 2010) Dessa två avvecklingsprojekt ligger 
gemensamt till grund för uppsatsens empiriska underlag som vidare varit ett viktigt element vid 
framställande av analys och slutliga resultat. 

1.2 Problembeskrivning	  

Som vi nämner under avsnitt 1.1 Bakgrund är området för avveckling och utfasning av 
informationssystem tämligen outforskat och vi upplever dessutom att området präglas av ett 
generellt ointresse, dels inom den akademiska världen men även inom företagen. Avveckling eller 
utfasning av informationssystem är dock, som tidigare nämnt, ett område som tillsammans med 
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förändringsanalys, analys, utformning, realisering, implementering, förvaltning och drift många 
gånger nämns inom de större systemutvecklingsmodellerna (Andersen, 1994). Vad vi dock har 
noterat är att området för avveckling sällan genomgår vidare fördjupning, forskning eller studier 

varför det således finns förhållandevis lite information att tillgå inom ämnet. Vid en enkel 
sökning av ”Informationssystem avveckling” på Internet genom Googles sökmotor får vi exempelvis, 
utöver väldigt få träffar, ett förslag på följande sökord: 

”Menade du: Informationssystem utveckling, Topp 2-resultat” (Google.se, 2010) 

Vi kan med utgångspunkt inom produktavvecklingen se tydliga kopplingar till den uppenbara 
kunskapslucka som finns även inom avveckling och utfasning av informationssystem. Lambert 
(1985) belyser området för avveckling inom producerande verksamheter och menar att 
investeringar och nyutveckling generellt sett är mer intressant och tilltalande än desinvestering 
och avveckling samt utfasning av produkter. (Lambert, 1985; ref. i Karlsson et al. 2005) 

Sternhufvud (1982), som också har behandlat ämnet produktavveckling, beskriver även att få 
studier har genomförts inom detta område, dels inom Sverige men även internationellt. 
Dessutom beskriver författaren det faktum att få producerande företag har genomtänkta riktlinjer 
och policys för hur arbetet med produktavvecklingen ska genomföras.  

Vi upplever att den bristande informationen och det tydliga ointresset för avveckling av 
informationssystem till stor del kan grunda sig i samma problematik likt de nämnda inom 
produktavvecklingen. En ökad, publicerad, kunskap om avveckling och utfasning av 
informationssystem samt tillämpbara modeller för processen tror vi kan ha en betydande roll för 

hur denna skulle kunna genomföras med ett positivt utfall. 

1.3 Syfte	  och	  mål	  

Syftet är att genom teoretiska och empiriska studier belysa det tämligen outforskade området 
avveckling av informationssystem genom att kartlägga processen avseende motiv, beslut och 
praktiskt genomförande. Syftet är vidare att sammanfatta och grafiskt visualisera processen i en 

övergripande modell1 för att bidra till djupare förståelse för hur och varför organisationer väljer 
att avveckla informationssystem. Med modellen vill vi också introduktivt åskådliggöra 
systemavvecklingsprocessens huvudsakliga beståndsdelar och genom egna slutsatser öppna upp 
för diskussion och eventuellt vidare forskning. 

                                                
1 Begreppet modell betecknar i studien endast en översiktsbeskrivning (grafisk visualisering) över 

avvecklingsprocessen. 
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1.4 Frågeställning	  
Följande frågeställningar har formulerats med förankring i studiens problemformulering och 
syfte: 

 Hur förhåller sig systemavvecklingsprojekten i de studerade företagen till varandra och 

vilka utmärkande karaktärsdrag kan vi se avseende motiv, beslut och genomförande? 
 

 Hur kan vi, utifrån kartläggning av respektive företags avvecklingsprojekt samt teoretiska 

utgångspunkter, utforma en modell över systemavvecklingsprocessen? 

1.5 Avgränsningar 
Inledningsvis vill vi tydliggöra att den modell vi avser framställa inte gör anspråk på att vara 
fulltändigt heltäckande eller praktisk tillämpbar som verktyg vid avveckling av 
informationssystem. Modellen bör istället betraktas som ett kunskapsbidrag ur vilket en 
introducerande förståelse för området kan erhållas. Noteras bör även att vi i uppsatsen och 
modellframställningen valt att avgränsa oss från avveckling där ingen vidare nyutveckling sker. 
Detta eftersom det också legat i vårt intresse att studera hur verksamheter lever vidare efter ett 
avvecklingsprojekt och hur situationen hanteras i relation till övergång i nya informationssystem. 

Trots att inspirationen till studien kom ur ett påstående om systemavveckling som mycket 
kostsamt vill vi här även understryka att vi avgränsar oss från ekonomiska aspekter i form av 
exempelvis intäkter, kostnader och resursåtgång i sammanhanget. Påståendet var snarare en 
utgångspunkt för reflektion vilket ledde oss till insikten om att det forskats mycket lite på 
området och därför ansågs motiverat att studera. 

Poängteras bör även att vi vid tal om specifika aktiviteter inom avvecklingsprocessen, exempelvis 
migrering och arkivering, inte avser djupare behandla hur dessa genomförs ur teknisk aspekt. 
Syftet är snarare att beskriva aktiviteternas innebörd och utförande ur ett verksamhetsperspektiv 

och således processen att värdera information. Slutligen har vi, trots studiens kvalitativa 
inriktning, valt att inte nyttja observationer som datainsamlingsmetod med anledning av att både 
avvecklingsprojekten genomfördes för flera år sedan och detta således inte var möjligt. 

1.6 Målgrupp	  

Med utgångspunkt i det givna faktum att studiens ämnesområde tidigare är förhållandevis 

outforskat samt med tanke på studiens syfte och karaktär anser vi att den kan lämpa sig väl som 
en introduktion till ämnet avveckling av informationssystem. Studien kan vara av potentiellt 
intresse för såväl organisationer som universitetsstuderande varför vi anser att uppsatsen har en 
bred målgrupp. Då ett delsyfte med studien är att bidra med kunskap och förståelse kring 



5 
 

avveckling av informationssystem faller det sig naturligt att studien främst riktas till studerande 
inom ämnet. Denna målgrupp avser främst studenter och lärare på universitets- och högskolenivå 
vilka kan använda uppsatsen, med sin inriktning, dels som komplement till traditionell litteratur 

men även som underlag för vidare forskning och studier. Som nämnt ovan anser vi även att 
studien i viss mån riktar sig till organisationer, främst till de som inför ett eventuellt 
avvecklingsprojekt vill erhålla kunskap i form av förförståelse för processen. 

Slutligen är individer i varierande verksamheter och organisationer en potentiell målgrupp. Denna 
målgrupp kan exempelvis avse personer som arbetar med eller på något sätt är intresserade av 
avveckling av informationssystem som en del i ett informationssystems livscykel.  
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1.7 Disposition	  
Uppsatsens disposition presenteras i figur 1.2 nedan. 

 

Figur	  1.2	  -‐	  Disposition
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Kapitel	  2 	  

Metod	  
I detta kapitel redogör vi för teori kring de vanligaste forskningsprinciperna, samt hur vi utifrån dessa motiverat 
vårt eget tillvägagångssätt. Syftet är att med väl valda motiv redogöra för vår forskningsprocess och därmed öka 
studiens trovärdighet. Utvalda avsnitt i kapitlet är hämtade från eller baserade på Hjelm & Kähkönen (2009) 
där områdena behandlats i tidigare kandidatuppsats.	  

2.1 Ansats	  
Val av ansats är nära kopplat till det synsätt som tillämpas vid vetenskap och kunskapande. I detta 
kapitel har vi därför valt att beskriva två av dessa synsätt: positivism och hermeneutik, vars 
uppfattningar om hur vetenskap och kunskapande bör utövas skiljer sig markant. 

2.1.1 Positivism	  

Positivismens grundtanke återfinns inom naturvetenskapen och har för avsikt att tillämpa de 

naturvetenskapliga metoderna även inom samhällsvetenskapen. Det positivistiska synsättet lägger 
stor vikt vid att skilja vetenskapen från metafysiken (spekulationer och antaganden) och på så sätt 
definiera och konkretisera betydande respektive icke betydande element inom det vetenskapliga 
projektet, vilket också kallas säker kunskap. (Gustavsson, 2004) Positivismen avser, som tidigare 
nämnt, utnyttja naturvetenskapliga metoder vilka i sig förespråkas av en kunskapsteoretisk 
ståndpunkt som speglar den upplevda verkligheten. Enligt Bryman (2002) karaktäriseras 
positivismen av följande element och påståenden: 

 Det är endast företeelser eller fenomen som kan bekräftas via sinnen som kan betraktas 

som kunskap (fenomenalism). 

 Positivismens syfte är att generera hypoteser vilka senare kan prövas (deduktivism). 

 Kunskap uppnås genom insamling av fakta som skapar grund för regelbundenheter 

(induktivism). 

 Vetenskapen kan och bör vara objektiv, det vill säga värderingsfri (objektivism). 

 Det finns en tydlig skillnad mellan vetenskapliga och normativa påståenden. 

Det positivistiska synsättet har sin grund i kvantitativ metodteori och förespråkar därför 
kvantitativa metoder framför kvalitativa. Positivismen avser således behandla olika fenomen och 
hur sambandet mellan dessa fenomen mäts. (Lundhal & Skärvad, 1999) Studier som genomförs 



8 
 

med en positivistisk ansats avser därför till stor del, genom uppställning av hypoteser, kvantifiera, 
behandla och utreda insamlad data med stöd av bland annat induktivism, deduktivism, 
objektivism och kvantifiering. (Bryman, 2002) 

2.1.2 Hermeneutik	  

Hermeneutik, även kallat tolkningslära, har sitt ursprung från de grekiska gudarnas budbärare 
Hermes, vars uppgift var att tolka gudarnas vilja för människorna (Maltén, 1997). Hermeneutiken 
kan grovt betraktas som positivismens motsats och innebär således att vetenskapen till stor del 
ligger till grund för den kvalitativa metodteorin. Kunskap inom den hermeneutiska vetenskapen 
erhålls genom forskning av exempelvis mänskliga och sociala relationer. Hermeneutiken har med 
andra ord för avsikt att tolka och förstå människor, deras föreställningar, känslor och upplevda 
situation de befinner sig i samt hur detta kan påverka beslut och handlingar. (Maltén, 1997)  

Hermeneutiken ger, enligt Gustavsson (2004), forskaren hög grad av frihet inom studier, främst 

då forskaren i kontrast till positivismen inte är bunden till slumpmässiga urval för att erhålla 
lämpliga respondenter och är inte heller bunden till att bevisa resultat eller tolkningar genom 
lämpliga eller stora representativa urval. Inom hermeneutiken är dock den kvalitative forskaren 
begränsad till att de tolkningar som görs ska vara rimliga och välgjorda, detta på grund av att 
tolkningarna på ett korrekt sätt ska spegla en verklighet. Friheten inom forskningen utgörs även 
av det faktum att en forskare inom hermeneutiken kan arbeta med ett flertal olika datakällor, 
exempelvis intervjuer, observationer och texter, antingen som en helhet eller som separata 
datakällor. Forskaren kan således vara mer orädd i sina tolkningar och på så sätt skapa poänger. 

(Gustavsson, 2004) 

2.2 Metodteori	  

Inom samhällsvetenskaperna tillämpas i regel två huvudformer av metoder, nämligen kvantitativa 
respektive kvalitativa vilka beskrivs mer utförligt nedan. Inledningsvis vill vi dock hänvisa till 
Engelstad (1985) som förklarar metodernas olikheter enligt följande: 	  

”Kvalitativ metod används för att slå fast skillnader mellan äpplen och päron, medan 
kvantitativa metoder går ut på att man ska få reda på hur många äpplen och päron det 

finns.” (Engelstad, 1985; ref. i Repstad, 2007 s. 28) 

2.2.1 Kvantitativ	  metod	  

Kvantitativa metoder påminner mycket om de metoder som nyttjas inom naturvetenskaperna 

med flitig användning av statistik, matematik och aritmetiska formler där klara riktlinjer finns för 
hur undersökningen ska genomföras (Andersen, 1998). Data betecknas som kvantitativa om de är 
mätbara, det vill säga om de kan kategoriseras efter kvantitet för olika svarsalternativ, och kallas 
därför ofta för hårda data (Larsen, 2009). Mycket generellt kan man därför säga att kvantitativa 
metoderna handlar om att sätta siffror på objekt och händelser enligt vissa bestämda regler. Ett 
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exempel kan vara att be en respondent bedöma hur pass trevliga, attraktiva och intelligenta en 
grupp människor är på en skala från 1 till 5. Den kvantitative forskaren reducerar därmed ner 
kvalitativa storheter till siffror för att kunna differentiera mellan undersökningsobjekten. Vidare 

arbetar den kvantitativa forskningen ofta mot att ackumulera tidigare teoretisk och empirisk 
kunskap i övergripande modeller, där varje ny studie syftar till att öka den teoretiska kunskapen 
inom ett givet område. (Gustavsson, 2004) 

2.2.2 Kvalitativ	  metod	  

Kvalitativa metoder karaktäriseras av att de, till skillnad från kvantitativa metoder, inte använder 
sig av siffror eller tal utan istället inbegriper verbala formuleringar, skrivna eller talade. Det som 
studeras är människor, grupper av människor och deras omvärld. En kvalitativ metod används 
därför för fenomen som är svåra att mäta, såsom känslor, upplevelser och betydelser. (Backman, 
1998) Kvalitativa data säger något om kvalitativa (icke-siffermässiga) egenskaper hos 

respondenter i en undersökning och kallas ofta för mjuka data (Larsen, 2009). Ett exempel på 
sådan information kan vara om en anställd vid ett företag beskriver sina upplever från sin 
arbetsplats, vad som fungerar bra respektive dåligt samt vilka förväntningar denne har på sin 
framtida yrkeskarriär. Vanligt är därför att här nyttja intervjuer, olika slags deltagande samt 
dokument som metod för datainsamling och vidare utgör forskaren själv, helt eller delvis, 
instrumentet för att utvinna relevans ur informationen (Backman, 1998). Centralt vid kvalitativa 
metoder är att genom olika typer av datainsamling skapa en djupare förståelse av det 
problemkomplex som studeras, därav är kunskapssyftet primärt ”förstående” snarare än 

”förklarande” (Andersen, 1998). 

2.3 Reliabilitet	  och	  validitet	  
Vid vetenskapliga studier förekommer ofta begreppen reliabilitet och validitet i anknytning till de 
mätningar som utförs. Kort sagt syftar dessa begrepp till avgörandet om huruvida en studie är 
tillförlitlig och dess resultat giltiga, vilket beskrivs mer utförligt nedan. Avsnittet avseende 

reliabilitet är till stora delar hämtade från Hjelm & Kähkönen (2009) där området behandlas i 
tidigare kandidatuppsats. 

2.3.1 Reliabilitet	  

Reliabilitet, eller tillförlitlighet som man gärna kallar det i kvalitativa studier, innebär att de 
mätningar man ämnar utföra är korrekt gjorda. I kvalitativ metod är det därför särskilt viktigt att 
arbeta på rätt sätt, efter bestämda principer för att uppnå samma resultat vid återkommande 
mätningar (Thurén, 2007; ref. i Hjelm & Kähkönen, 2009). Magnus Sverke (2004) konstaterar 
dock att inga empiriska mått helt kan undkomma slumpmässiga mätfel. Dessa fel kan uppstå i 
många sammanhang, vill man mäta vikt med hjälp av en elektronisk våg kan resultaten till 
exempel påverkas av friktion, felaktigheter i mekanismen eller misstag vid avläsning med mera. 

Visar vågen däremot samma resultat vid upprepade mätningar kan den anses som reliabel. 
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Reliabiliteten kan således bedömas utifrån i vilken utsträckning ett empiriskt mått innehåller 
slumpmässiga mätfel. (Gustavsson, 2004; ref. i Hjelm & Kähkönen, 2009) 

2.3.2 Validitet	  

Validitetsbegreppet sägs innefatta begreppen giltighet och relevans där giltigheten bestäms av 

överensstämmelsen mellan den teoretiska och empiriska begreppsplanen, medan relevansen 
avgörs av hur väsentligt det empiriska begrepps- eller variabelurvalet är för den aktuella 
problemställningen (Andersen, 1998). Det är med andra ord viktigt att samla in rätt data av 
relevans för aktuell frågeställning och problemformulering. Ett grovt exempel på hur denna 
studie skulle kunna få låg validitet är om vi samlar in data om respondenternas fritidsintressen, 
eftersom den informationen är av föga intresse för uppsatsens behandlade område. Att istället 
begära svar på frågor rörande genomförd avvecklingsprocess skulle inbringa högre grad av 
validitet eftersom informationen är av relevans för uppsatsens formulerade frågeställningar och 

därmed kan anses giltig i sammanhanget. (Larsen, 2009) 

2.4 Datainsamlingsmetod	  

Det finns flera olika metoder att använda sig av vid datainsamling. Intervjuer och samtal är två 
frekvent nyttjade metoder som även vi valt att använda. Nedan förklaras mer ingående vad 
intervju respektive samtal innebär. 

2.4.1 Intervjuer	  

Inom kvalitativa studier utgörs datainsamlingens kärna till största del av individuellt genomförda 

intervjuer. Huvudmålet med intervjuer är framför allt att erhålla objektiva data vars syfte är att 
återge den studerade, objektiva verkligheten. Gustavsson (2004) beskriver i sammanhanget 
objektiva data som kunskap och information vilken inte är utsatt för individuell eller subjektiv 
påverkan. Ett karaktäriserande grundantagande inom intervjuer är att det finns en objektiv 
verklighet som kan studeras och kartläggas. Intervjuer syftar med andra ord till att skapa en 
informationskanal där den objektiva kunskapen från den berörda respondenten överförs till 
intervjuaren som sedan sammanställer och analyserar insamlad data. Intervjuer som metod för 
datainsamling kan bildligt beskrivas likt ”att rita en karta” eller att helt enkelt kartlägga, 

strukturera och analysera insamlad data. (Gustavsson, 2004) 

2.4.2 Samtal	  

Utöver intervjuer som primär datainsamlingsmetod används, inom forskningen, i stor 
utsträckning även samtal. I motsats till intervjuer är syftet med samtalen att erhålla subjektiva data 
från respondenten. Subjektiv, eller privata data som det också kallas, innebär information om vad 
respondenten faktiskt tycker och tänker om vissa frågor och givna områden. Intervjuarens 
uppgift blir i ett samtal att få respondenten att dela med sig av privata tankar samt åsikter och 
därmed erhålla en sann och heltäckande bild som kan förklara den subjektiva verkligheten. 
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Samtalet kan, likt intervjun, bildligt förklaras och beskrivs då som ”att fiska”, intervjuaren vill 
alltså få respondenten att öppna sig och förmedla sina faktiska tankar. Samtalets grundantagande 
är att det finns en upplevd, faktisk verklighet som är åtkomlig. Den största skillnaden mellan 

intervju och samtal är således det faktum att intervjun syftar till att generera objektiv data där 
samtal istället syftar till att generera subjektiv data. (Gustavsson, 2004) 

2.5 Kunskapsproduktion	  
När man har för avsikt att producera kunskap om samhället, organisationer eller mänskligt 
beteende finns det enligt Andersen (1998) i allmänhet två vägar att gå. Dessa kallas deduktion 

respektive induktion och anger ett tillvägagångssätt utifrån vilka vi kan dra vetenskapliga 
slutsatser. (Andersen, 1998) 

2.5.1 Deduktion	  	  

Deduktion beskrivs av Andersen (1998) som bevisföringens väg där man utifrån generella 
principer drar slutsatser om enskilda händelser. Om man exempelvis utgår ifrån teorier om 
organisationers strukturer för att sedan uttala sig om strukturen hos en eller flera konkreta 
organisationer har man genomfört en deduktion. (Andersen, 1998) Deduktion innebär således att 
man gör en logisk, tankemässig slutledning som enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (1999) kan 
tydliggöras genom följande formulering: 

Premiss 1: Alla företag kan gå i konkurs. 
Premiss 2: A är ett företag. 
Slutsats: A kan gå i konkurs. 

Deduktion baseras alltså på att man inledningsvis ställer upp en hypotes utifrån hur existerande 
teori beskriver ett fenomen och vidare testar denna mot empiriskt insamlad data. Hypotesen kan 
sedan antas vara sann eller förkastas beroende på om testet visar att data stämmer överens eller 
inte. (Lewis-Beck et al. 2004; ref. i Alexandersson & Rosenquist, 2008) 

2.5.2 Induktion	  

Induktion avser enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (1999) ett förfarande där man som forskare 
härleder slutsatser baserat på empiriska erfarenheter och data. Gummesson (2004) menar 

dessutom att en induktiv ansats innebär att forskaren låter empiriskt verklighetsförankrad data 
påverka och förändra den nyttjade teorin. Fokus inom induktion ligger med andra ord på den 
teori som genereras ur de verkliga fallen som undersöks. Gummesson (2004) drar inom den 
induktiva ansatsen starka paralleller till grundad teori där forskaren i studiens empiriska del 
strävar efter frigjordhet från redan existerande teori. Författaren menar dock att valet av teori 
ändå blir en väsentlig del av studiens planering då det alltid är nödvändigt att jämföra empiriskt 
genererad teori med existerande teori. (Gustavsson, 2004) 
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2.5.3 Kunskapsproduktionens	  förlopp	  

Kunskapsproduktionens arbetsgång har skisserats på många olika sätt men består enligt Andersen 
(1998) av fyra grundläggande element och en rad kopplingar däremellan, vilka beskrivs i figur 2.1 
nedan. Andersen menar vidare att kunskapsproduktionens förlopp kan vara helt linjärt, det vill 

säga att den ena arbetsoperationen/fasen följer på den andra, alternativt parallell där man arbetar 
med flera saker samtidigt. I analys- och skrivarbete kan man exempelvis med fördel arbeta 
parallellt med problemställning, teori, empiri och slutsatser eftersom det kan underlätta 
anpassningen mellan dessa komponenter och komplettera dem under arbetets gång. Uppgiften 
kan således liknas vid ett pussel där man arbetar på lösningen ur flera synvinklar samtidigt. 
(Andersen, 1998) 

 

Figur	  2.1	  -‐	  Kunskapsproduktionsprocessens	  huvudelement	  och	  arbetsgång	  (fritt	  efter	  Andersen,	  1998)	  

2.6 Referenshantering	  
Vid utredningar där information, uppgifter eller citat har använts är hänvisningar till källorna 
alltid viktigt. Källhänvisningar och referenser är speciellt viktiga inom vetenskaplig utredning då 

skribenten genom hänvisningarna uppvisar trovärdighet och det faktum att forskaren är påläst 
inom området. Det finns ett flertal olika referenssystem att nyttja vid författande av exempelvis 
en vetenskaplig utredning och två vanligt förekommande är Oxfordsystemet och 
Harvardsystemet. Oxfordsystemet baseras på att en notsiffra placeras i den löpande texten som 
hänvisar läsaren till motsvarande not i sidans nedre kant vilken anger källan. Detta system har 
framförallt en fördel då referensen inte stör eller förvirrar i den löpande texten. Dock innebär 
Oxfordsystemet att läsaren själv tvingas slå upp och spåra noten till den rätta referensen vilket 

således kan göra den mindre läsvänlig. Harvardsystemet använder istället för fotnoter 
referensparenteser som placeras direkt i den löpande texten. Läsaren får genom detta system 
snabbt veta var exempelvis information eller påståenden har sitt ursprung, dock med den 
naturliga nackdelen att dokumentet kan bli mindre läsvänlig i de fall det förekommer stora 
mängder referensparenteser. (Svenska skrivregler, 2000) 

Problemformulering/
frågor

Konklusioner/
svar

Empiri/dataTeori
Analys

Tolkning
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2.7 Tillvägagångssätt	  
Här följer en sammanfattning av de metodval vi utifrån ovanstående teori på området valt att 
tillämpa i denna uppsats. 

2.7.1 Val	  av	  metod	  

Vi har i denna uppsats valt att tillämpa kvalitativ metod, främst eftersom vi studerar mindre 
grupper av människor vid ett fåtal företag och genom intervjuer vill erhålla respondenternas 
uttalade erfarenheter kring avveckling av informationssystem. Insamlade data kan därmed anses 
som ”mjuka” och används för tolkning i syfte att skapa förståelse för systemavveckling och, 
parallellt med relevant teori, kartlägga arbetet som, om möjligt, kan appliceras i generella 

sammanhang. 

2.7.2 Val	  av	  ansats	  

Vi avser i studien använda oss av en hermeneutisk ansats då vi utifrån relevant teori samt 
genomförda undersökningar hos utvalda verksamheter vill skapa en förståelse för området 
avveckling. Den hermeneutiska ansatsen motiveras även av det faktum att vi avser uppnå 
kunskap och förståelse kring systemavveckling och hur den har genomförts hos de utvalda 
verksamheterna genom tolkning och analys av såväl bearbetad teori som empiriska data. 

2.7.3 Val	  av	  datainsamling	  

I denna studie har vi valt att använda intervju av semistrukturerad form som primär metod för 
datainsamling. Tanken är att genom ett antal nyckelfrågor erhålla objektiva data som rör 
avvecklingsprocessen och dess utförande, men samtidigt låta respondenterna tala fritt kring 

processerna för att också fånga upp subjektiva data i form av personliga åsikter och upplevelser. 
För att uppnå det sistnämnda bör intervjuerna emellanåt övergå i en mer samtalslik form med 
större utrymme för personliga resonemang. 

2.7.4 Val	  av	  referenshantering	  

Vi har i denna uppsats valt att nyttja Harvardsystemet för referenshantering. Motivet till detta val 
grundar sig främst på att vi upplever Harvardsystemet som tydligare då läsaren direkt kan få 
information om var data är hämtad och har sin utgångspunkt. Vi upplever dessutom att systemet 
till stor del kan bidra till förenklad spårbarhet då referenserna tillhandahålls löpande vilket 
innebär att läsaren själv inte behöver följa upp referenser i dokumentet. 

2.7.5 Val	  av	  företag	  

Vi har i studien valt att genomföra empirisk datainsamling vid två verksamheter där IT och 

informationssystem utgör en central roll. De besökta företagen, Saab ICT och Cloetta AB, har 
båda sina verksamheter i Östergötland vilket till stor del var ett aktivt val från vår sida. Detta 
främst på grund av att vi eftersträvade lättillgänglig och nära kontakt med de aktuella 
verksamheterna, i synnerhet gällande besök och eventuellt återkommande intervjuer. 
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Valet av Saab ICT uppkom delvis i samband med att vi studerade en kandidatuppsats av Bohlin 
& Parsi-Boomy (2008) där det framgick att Saab Aerosystems och Saab Aerostructures under 
2004 beslutat att ersätta 59 befintliga system med ett gemensamt affärssystem (ERP-system). Det 

visade sig, under vår studie hos Saab ICT, att det implementerade affärssystemet var IFS 
Applications vilket senare även blev utgångspunkten för valet av Cloetta AB. Genom en 
presentation av kunder på leverantören IFS hemsida (IFS, 2010) fann vi nämligen Cloetta AB. 
Det tydliggjordes efter en inledande kontakt med Cloettas IT-chef att de i samband med 
införandet av IFS Applications även genomfört avveckling och utfasning av äldre 
informationssystem, varför även Cloetta blev ett naturligt val för studien. 

De båda företagen bedriver vitt skiljda verksamheter med två gemensamma nämnare vilka 
motiverar våra val. Gemensamt är i synnerhet nyttjandet av IT och informationssystem som en 

central del i verksamheten samt det faktum att de båda företagen har genomfört omfattande 
avvecklingsprojekt och i samband med dessa även nyimplementering av affärssystem. 

2.7.6 Val	  av	  respondenter	  

Vi har i vår studie genomfört totalt fyra intervjuer med personer hos de två besökta företagen, tre 
hos Saab ICT och en hos Cloetta AB. Hos Saab ICT valdes respondenterna i första hand ut av 
vår kontaktperson, deras roller i verksamheten presenterades för oss och vi fick därefter 
godkänna om dessa var lämpliga för studien. Eftersom vi endast hade en respondent hos Cloetta 
valdes denna i direkt samråd och vi kunde därför snabbt avgöra om en eventuell intervju var av 
relevans för studien. Gemensamt för respondentvalet var främst våra önskemål och krav på att 

respondenterna i någon mån skulle ha varit delaktiga vid den genomförda systemavvecklingen 
inom respektive verksamhet. I tabell 2.1 nedan presenteras samtliga respondenter inklusive 
befattning, företag och intervjulängd. 

Tabell	  2.1	  -‐	  Respondenter	  

Namn	   Befattning	   Företag	   Datum	   Intervjulängd	  

Sven	  Rådman	   Förvaltningsledare	   Saab	  ICT	   2010-‐04-‐22	   27	  minuter	  

Göran	  Styf	   Projektledare	   Saab	  ICT	   2010-‐04-‐22	   39	  minuter	  

Greger	  Larsson	   Förvaltningsledare	   Saab	  ICT	   2010-‐04-‐22	   24	  minuter	  

Bengt	  Sjöberg	   IT-‐chef	   Cloetta	  AB	   2010-‐05-‐07	   63	  minuter	  
 

2.7.7 Vår	  kunskapsproduktion	  

Med utgångspunkt i avsnitt 2.5 Kunskapsproduktion avser vi följa det förlopp som föreslås av 
Andersen (1998) då vi arbetar parallellt med uppsatsens samtliga element i form av 
problemformulering, teori, empiri och slutsatser. Allteftersom uppsatsens olika avsnitt 
kontinuerligt bearbetats har vi utifrån formulerade frågeställningar analyserat och tolkat teori och 
empiriska data som sedan legat till grund för vidare slutsatser. Med anledning av bristen på 
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forskning inom området och avsaknad av heltäckande teoretisk grund skiftar vi många gånger 
fokus genom att slutsatser växelvis baseras på tyngdpunkter i teoretiska utgångspunkter 
respektive empiriska data. Därför upplever vi att tillvägagångssättet karaktäriseras av såväl 

induktion som deduktion. Vi ser också likheter till Andersen (1998) som förklarar att det i 
samhällsvetenskapliga projekt ofta är svårt att skilja mellan induktiva och deduktiva 
tillvägagångssätt eftersom dessa är invävda i varandra och kan försiggå samtidigt under hela 
processen.  

2.7.8 Praktiskt	  genomförande	  

I bakgrunden förklarade vi att inspirationen till vårt ämnesval uppkom under en föreläsning av 
Carl-Johan Petri i kursen Ekonomiska perspektiv på IT-användning (725A25) vid Linköpings 
universitet (Petri, 2010). Petri redogjorde bland annat med diagram (se bilaga 1) olika kostnader 
som uppkommer under ett informationssystems livscykel vari det framgick att kostnader för 

avveckling tenderade vara mycket höga. När vi senare frågade om orsaken till kostnaderna 
medgav Petri att han inte hade någon definitiv förklaring till detta. Vår diskussion med Petri 
fortsatte vid en senare telefonkonversation där han bland annat konstaterade att det forskats 
mycket lite kring avveckling av informationssystem, varpå idén väcktes om att använda ämnet 
som uppslag i denna magisteruppsats.  

När vi väl hade beslutat om ämnesval kvarstod dock frågan: Vad gör man när det saknas 
heltäckande teori att tillgå på området avveckling av informationssystem? Åtskillig tid 
spenderades på litteratursökning inom närliggande områden som exempelvis datamigrering och 

informationssystem livscykel men utan vidare resultat. Efter en senare diskussion med vår handledare 
Ulf Melin framgick dock att avveckling tidvis nämns inom affärssystem- och 
systemförvaltningslitteraturen vilket utökade våra sökkriterier avsevärt. Vidare kom vi också att 
söka teori inom områdena verksamhets- och produktavveckling vilka visade sig innehålla 
avvecklingsaspekter som många gånger kan kopplas till avveckling av informationssystem, varpå 
även denna typ av litteratur kom att utgöra en betydande del av vår teoretiska referensram. 

Vad gäller kontakten med studiens valda företag skedde den, i båda fallen, inledningsvis via 
telefon. Kontakten med Saab ICT skedde först med Sven Rådman som är förvaltningsledare 

inom företaget. Under den inledande telefonkonversationen redogjorde vi för uppslag och motiv 
till studien samt varför vi ansåg Saab som ett intressant studieobjekt. Eftersom vi fick ett positivt 
gensvar avseende vårt studiemotiv och ämnesval återkom sedan Sven Rådman till oss med förslag 
på tre potentiella respondenter för studiens ändamål. Vi ansåg att de föreslagna respondenterna 
var lämpliga för studien och under det senare samtalet bokades även intervjuer in med de valda 
respondenterna vilka genomfördes på Saab ICT. Som vi nämnt ovan skedde även den inledande 
kontakten med Cloetta AB via telefon. Vi fick i detta fall direktkontakt med IT-chefen Bengt 
Sjöberg som var den enda respondenten hos Cloetta AB och vi kunde därmed direkt diskutera 

studiens uppslag. Efter inledande diskussioner med positiv respons från båda parter konstaterade 
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vi att verksamheten var av intresse för studien varpå en intervju bokades som sedan genomfördes 
på Cloetta AB i Ljungsbro. 

2.7.9 Metod-‐	  och	  källkritik	  

Att det tidigare forskats lite kring avveckling av informationssystem upplever vi som både positivt 

och negativt för oss i rollen som utredare. Fördelarna ligger i en minskad risk för att färgas av 
tidigare studier vilket annars lätt kan ge upphov till förutfattade meningar. Vi har dock, som 
tidigare nämnts, försökt skaffa oss kunskap inom området med hjälp av närliggande teori från 
exempelvis verksamhets- och produktavveckling och, i de fall avveckling nämns, även inom 
systemförvaltning. Vi vill därför understryka att vi med viss återhållsamhet granskar teorin och 
noga överväger dess relevans för vad vi i denna studie vill uträtta. För att påvisa vår frekvent 
källkritiska process i arbetet och en medvetenhet om att teorin sällan kan anses heltäckande avser 
vi vidare i uppsatsen motivera valen av teoretiska utgångspunkter i de fall det kan anses lämpligt. 

Med detta tillvägagångssätt hoppas vi också kunna påvisa validitet genom att förtydliga vad som 
studeras och varför.  

Avseende källkritik bör också nämnas att vi förhåller oss någorlunda kritiska till den litteratur av 
Peder Brandt som använts i denna uppsats eftersom hans presenterade material kring 
systemavveckling är tämligen tunt och många gånger saknar externt teoretiskt stöd. Trots detta är 
han frekvent refererad i vår teoretiska referensram, dock med anledning av att han förmedlar en 
strukturmässigt övergripande beskrivning av avvecklingens beståndsdelar som sedan kan 
kompletteras med ytterligare teori. 

Beträffande reliabilitet befarar vi att en ovisshet kan råda kring huruvida vårt empiriska urval är 
tillräckligt. Vi vill dock påminna om studiens syfte att främst belysa det tidigare tämligen 
outforskade området avveckling och i den mån det går försöka dra paralleller till den närliggande 
teorin som nämndes ovan. Vi vill också påpeka vår medvetenhet om att urvalet inte ger möjlighet 
till vidare generalisering men ändå kan bidra med kunskap som kan vara av betydelse i andra 
sammanhang där avveckling av informationssystem ska studeras eller eventuellt utföras. En 
medvetenhet finns också kring den rådande obalansen i antalet respondenter företagen emellan. 
Vi anser dock att denna kan rättfärdigas i och med Bengt Sjöbergs påtagliga medverkan och 

inflytande i avvecklingsprojektet på dåvarande Cloetta Fazer samt intervjulängden som bäddade 
för en heltäckande datainsamling. 
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Kapitel	  3 	  

Teoretisk	  referensram	  
I detta kapitel presenteras teori av relevans för uppsatsens behandlade ämnesområde. Vi avser även redogöra och 
motivera för våra egna tolkningar och paralleller av behandlad teori i syfte att stödja och gynna studiens analys. 
Den teoretiska referensramen innehåller ett brett spektra av ämnesområden som behandlar system- och 
verksamhetsförändring, livscykelmodellen för informationssystem, avveckling, beslutsfattande, informering, 
datamigrering samt arkivering, vilka vi anser är relevanta områden som understödjer ämnet avveckling av 
informationssystem.	  

3.1 Introduktion:	  System-‐	  och	  verksamhetsförändring 

Rentzhog (1998) förklarar att vår värld idag präglas av ständigt nya tekniska genombrott och att 
förändring därför blivit det normala tillståndet för de flesta organisationer. Bilmodeller som 

exempelvis tidigare kunde säljas i årtionden tillverkas numera endast under några få år, och en 
dator av senaste modell är med största sannolikhet omodern redan inom ett par år. Rentzhog 
menar dock att organisationer många gånger är dåligt konstruerade för att hantera den rådande 
situationen. När förändring blir det normala tillståndet måste därför samtliga delar av en 
organisation ha förståelse för hur de bidrar till den gemensamma uppgiften och medverka genom 
att kontinuerligt justera sin egen del av processen. (Rentzhog, 1998) 

Som tidigare nämnts är de flesta organisationer idag beroende av informationssystem för att 
bedriva verksamhet varför stora investeringar görs inom området. Ett informationssystems 

livscykel innefattas enligt Andersen (1994) av faserna förändringsanalys, analys, utformning, 
realisering, implementering, förvaltning och drift samt avveckling. De inledande faserna kan 
således härledas till själva utvecklingsarbetet, och därmed en stor pågående 
verksamhetsförändring, som sker innan systemet slutligen implementeras och därefter övergår i 
drift och förvaltning. Men vad som dock bör understrykas är att ett system likväl under 
förvaltning och drift vid upprepade tillfällen måste förändras i takt med verksamheten för att 
tillgodose dess behov och vidare verka som stöd. (Nordström & Welander, 2007) Bergvall (1995) 
definierar bland annat IT-drift enligt följande: 

”Arbetet med att, ur teknisk synvinkel, säkerställa verksamhetens tillgänglighet till 

informationssystemet” (Bergvall, 1995, s. 151) 
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När man därför talar om ett tillstånd av ständig förändring i verksamheter borde den del i 
verksamheten vars uppgift är att justera stödjande informationssystem rimligen kunna härledas till 
processen förvaltning och drift. Brandt (2005) talar nämligen om en mängd aktivitetskategorier 

inom systemförvaltningen som alla inbegriper beslutsfattanden rörande hur IT-stöden ska 
utvecklas vidare, antingen med anledning av förändringar i verksamheten alternativt för att vilja 
påverka den. Avveckling, migrering och arkivering är exempel på några av dessa aktiviteter som 
kan anses relevanta för uppsatsen, varför dessa behandlas mer ingående senare i kapitlet. 
Eftersom genomförandet av dessa aktiviteter måste grundas på beslut väljer vi även att närmare 
behandla beslutsprocessen då den kan betraktas som en inledande aktivitet i avvecklingen. 
Inledningsvis väljer vi dessutom att presentera livscykelmodellen av Andersen (1994) i syfte att 
beskriva ett informationssystems grundläggande faser och hur avveckling där ingår i ett större 

sammanhang. 

3.2 Livscykelmodellen	  

I detta avsnitt avser vi, enligt figur 3.1 nedan, kort beskriva ett informationssystems livscykel. 
Modellen presenteras av Andersen (1994) och kan betraktas som en traditionell och 
förhållandevis generell modell över hur ett informationssystems livscykel många gånger ser ut. 

Som modellen visar består livscykeln av en samling linjärt efterföljande moment vilka tillsammans 
karaktäriserar ett informationssystems livscykel från den inledande planeringen till den slutliga 
avvecklingen. Vi ska i avsnittet således kort presentera samtliga moment inom modellen, med 
undantag för avveckling som behandlas separat i avsnitt 3.3 Avveckling. 

 
Figur	  3.1	  -‐	  Livscykelmodellen	  (fritt	  efter	  Andersen,	  1994) 

3.2.1 Förändringsanalys	  

Innan det faktiska utvecklingsarbetet påbörjas måste den berörda verksamheten tydligt kartlägga 
vilka problem och möjligheter de står inför. Denna förändringsanalys, eller framtidsdiskussion, 
bör vara väl systematiserad och strukturerad då den ska tala om huruvida ett informationssystem 
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faktiskt löser verksamhetens eventuella problem eller inte. Förändringsanalysen innebär ett 
omfattande arbete och inkluderar individer från många olika delar av verksamheten samt många 
gånger även utomstående konsulter som kan bidra med en objektiv bild av verksamheten. I figur 

3.1 är det förutsatt att förändringsanalysen har konstaterat att verksamheten har problem vilka 
kan åtgärdas med ett informationssystem. I och med detta konstaterande övergår sedan projektet 
till nästa moment i livscykeln, det vill säga systemeringen som består av analys och utformning. 
(Andersen, 1994) 

3.2.2 Analys	  och	  utformning	  

Den faktiska systemutvecklingen påbörjas efter förändringsanalysen och inleds med analys och 
utformning vilka ingår i arbetsmomentet systemering. Som figur 3.1 visar ingår systemeringen i 
systemutvecklingen och det bör, enligt Andersen (1994), noteras att dessa två begrepp inte ska 
betraktas som synonymer i modellen. 

Syftet med ett informationssystem är att det ska bli en del av och tjäna en given verksamhet och 
därmed hjälpa denna att uppnå ett bättre resultat. Inom systemeringen blir därför den första 
uppgiften för berörda individer att analysera samt diskutera kring hur ett informationssystem kan 
bidra till och underlätta verksamhetens aktiviteter. Denna inledande diskussion kräver omfattande 
beskrivningar över hur interaktionen mellan verksamhet och informationssystem ser ut samt även 
beskrivningar över användarnas intressen i det kommande systemet. Resultatet av detta blir en 
specifikation över informationssystemets övergripande funktioner och huvuduppgifter. Detta 
efterföljs av ytterligare en diskussion, i samråd med nyckelanvändare, där en detaljerad 

beskrivning över vad systemet ska uträtta skapas, vilket går under benämningen kravspecifikation 
(se figur 3.1). Kravspecifikationen är ett betydande dokument och kan betraktas som en 
avgörande framgångsfaktor. I kravspecifikationen är användarnas önskemål beskrivna 
tillsammans med systemerarnas förslag på tekniska lösningar som bäst uppfyller användarnas 
önskemål. (Andersen, 1994) 

Efter den ovan behandlade analysfasen påbörjas utformningsfasen inom systemeringen. 
Utformningsfasen kan även benämnas konstruktions- eller designfasen där den tidigare 
utformade kravspecifikationen är länken mellan de två faserna. Som namnet antyder innebär 

utformningen att grunden skapas för det kommande informationssystemet och innefattar till en 
början val av teknisk lösning, det vill säga utrustning och utvecklingsverktyg. Efterföljande steg 
innefattar utformningen av en detaljerad systemlösning vilken grundar sig i det tidigare valet av 
teknisk plattform och utvecklingsverktyg. Utformningsfasen resulterar slutligen i en principiell 
lösning som i sin tur, teoretiskt sett, kan leda till ett realiserbart informationssystem. (Andersen, 
1994) 

3.2.3 Realisering	  

Realiseringen vid nyutveckling av ett informationssystem består till stor del av teknisk tillämpning 
i form av programmering. I denna fas konstrueras med andra ord informationssystemet av givna 
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individer baserat på resultatet från de tidigare genomförda momenten. Realiseringen innefattar 
även arbetet med att framställa manuella rutiner för det kommande informationssystemet vilket 
exempelvis kan innefatta framställandet av manualer och dokumentation. Realiseringen resulterar 

i ett informationssystem som är färdigt för implementering i verksamheten. (Andersen, 1994) 

3.2.4 Implementering	  

Implementeringsfasen avser den faktiska starten av det nya informationssystemet. Denna fas kan 
många gånger vara kritisk för projektet och innebär noggrann planering. Det är i denna fas inte 
ovanligt att verksamheten stöter på både tekniska, mänskliga och praktiska motgångar. Med 
grund i detta är det med andra ord viktigt att stora delar av verksamheten är deltaktig under 
implementeringen, både experter inom området och berörda användare. I samband med att 
implementeringen är slutförd avslutas systemutvecklingen som innefattar faserna analys till och 
med implementering. Systemet tas, efter implementeringen, i vardagligt bruk och följs därefter av 

förvaltnings- och driftarbete. (Andersen, 1994) 

3.2.5 Förvaltning	  och	  drift	  

Denna fas består, som figur 3.1 visar, av de två momenten förvaltning och drift. Driftfunktionen 
inom momentet avser stödja den dagliga användningen av informationssystemet samt att den 
fortlöper på ett problemfritt sätt. Utöver detta är det även, parallellt med användningen av 
systemet, viktigt att genomföra fortlöpande kontroller avseende systemets kvalitet samt eventuella 
förbättringar och uppdateringar, vilket enligt Andersen (1994) går under benämningen 
förvaltning. Förvaltningen innebär med andra ord uppföljning av driften samt inom detta även 
eventuellt kontinuerliga justeringar. Viktigt inom förvaltningen är även att, genom kontakt med 

användarna, undersöka om informationssystemet uppfyller och motsvarar användarnas 
förväntningar. Förbättringarna sker även den i nära kontakt med användarna samt naturligtvis 
även med de individer som tekniskt utvecklat systemet. (Andersen, 1994)	  

3.3 Avveckling	  
Avveckling av informationssystem genomförs vanligtvis i projektform och sker i regel parallellt 
med nyutveckling eller anskaffning och anpassning i de fall där ett informationssystem ska 

ersättas med ett nytt. Avvecklingen innebär att informationssystemet avlägsnas från den befintliga 
miljön där det verkar och att valda delar arkiveras. (Brandt, 2005; 2007) Brandt talar vidare om 
centrala aktiviteter inom systemavvecklingen där den första är att skapa en avvecklingsplan. Här 
bör man bland annat analysera avvecklingskraven, bestämma dess effekt, fastställa om systemet 
ska ersättas eller ej samt skapa tidschema och bestämma resursåtgång med mera. Den andra 
aktiviteten är att informera om syftet med avvecklingen och här betonar Brandt vikten av att 
upplysa användare och samtliga berörda om avvecklingsplaner och aktiviteter som att fastsälla 
vilka som berörs av avvecklingen, fastställa arbetsspecifika egenskaper, informera om tidschema 

och ta vara på återkopplad information. Därefter följer avvecklingens genomförande i vilket 
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Brandt tar upp en lång punktlista med aktiviteter där vi upplever att mycket kretsar kring 
värdering och insamling av befintlig information i form av arkivering och migrering som beskrivs 
mer utförligt senare i kapitlet. Utöver detta nämns även undersökning av hur omgivningen berörs 

av avvecklingen, att installera utrustning, avlägsna gammal utrustning och personal med mera. 
(Brandt 2005; 2007) Dessa aktiviteter ligger på ett tämligen djupt plan och i ett försök att lyfta 
fokus en nivå har vi funnit en del intressant teori i studier om verksamhetsavveckling av Anell & 
Persson (1982). Författarna kommer i sitt resultat av studier vid tre företag fram till att 
verksamhetsavvecklingen här präglats av tre övergripande faser: ifrågasättandefas, beslutsfas och 
genomförandefas. Resultaten är ett bekräftande av författarnas inledande hypoteser som nedan 
presenteras i avskalad form:  

 Någon måste kunna och vilja ifrågasätta verksamheten. Om ingen kan eller vill ifrågasätta 

den, fortsätter den som förut. När en verksamhet börjar ifrågasättas på allvar, sägs den ha 

råkat i kris. 

 Det måste gå att fatta beslut om avveckling i ett läge, där alla handlingsmöjligheter ännu 

inte är uttömda. Om beslut om att avveckla inte kan fattas, fortsätter verksamheten som 
förut. 

 Det måste gå att genomföra ett avvecklingsbeslut – om inte, fortsätter verksamheten. 

Ovanstående resultat visar alltså på övergripande faser vid avveckling av en verksamhet, men 
genomsyrar enligt vår uppfattning även avvecklingen av informationssystem. Vid någon tidpunkt 
i ett informationssystems driftsfas bör det ske ett ifrågasättande för att det överhuvudtaget ska bli 
aktuellt att avveckla. Ifrågasättanden bör vidare utgöra motiv till ett eventuellt beslutsfattande om 
avveckling som sedan följs av ett genomförande. Övergripande ser vi därmed en likhet i dessa 

faser men inser också att de aktiviteter som här sker naturligtvis beror av vad som ska avvecklas. I 
fallet avveckling av informationssystem kan vi med stöd från Brandt (2005; 2007) ovan bland 
annat utröna att en ifrågasättandefas i regel bör uppstå under drift och förvaltning där 
informationssystemet inte längre stödjer verksamheten i önskad utsträckning. I beslutsfasen ingår 
vidare, som beskrivs utförligare i nästa avsnitt, bland annat att samla in information, sätta upp 
målsättningar samt välja mellan olika alternativa lösningar, medan utformning av avvecklingsplan, 
informering av personal, arkivering och migrering slutligen är huvudsakliga aktiviteter under 
genomförandet. Ifrågasättandefas, beslutsfas och genomförandefas är därför moment vi anser 

högst relevanta vid avveckling av informationssystem, varför vi väljer att betrakta dem som 
centrala byggstenar i avvecklingsprocessen. 

3.4 Beslutsfattande	  
Att ställas inför och fatta organisatoriska beslut som kan resultera i både positiva och negativa 
konsekvenser för till exempel anställda, kunder, konsumenter och samarbetspartners är inom de 
flesta verksamheter ett dagligen återkommande moment. Simon (1945) definierar beslut och 
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beslutsfattande som ett val mellan olika alternativ samt de slutgiltiga utfallen inom en 
beslutsprocess (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Beslutsprocessen avser i detta sammanhang den rad 
handlingar eller överväganden som slutligen resulterar i att ett beslut fattas och verkställs. 

Jacobsen & Thorsvik (2002) beskriver även att beslutsprocessen kan betraktas som sammansatt 
av tre separata faser: (1) insamling av information, (2) val av alternativ (beslut) samt (3) det 
faktiska verkställandet vilket enligt författarna även bör inkluderas som en del i beslutsprocessen. 
Beslutsfattande handlar med andra ord till stor del om att värdera insamlad data, det vill säga 
samla in information som sedan systematiseras, analyseras, tolkas och kommuniceras innan beslut 
fattas om ett specifikt val. (Jacobsen & Thorsvik, 2002) 

Jacobsen & Thorsvik (2002) beskriver inom området för beslutsfattande vikten av att 
verksamheten har en förståelse för den totala beslutsprocessen, det vill säga att samla in och 

bearbeta information, välja mellan alternativ och slutligen verkställa ett beslut. Det är i synnerhet 
av stor vikt att inom verksamheten beakta hur individer och organisationen i sig samlar in 
information och därnäst hur denna information utnyttjas som beslutsunderlag för val. Författarna 
beskriver inom området för beslutsfattande även hur organisatoriska förhållanden systematiskt 
kan leda till att viss information samlas in medan annan information många gånger ignoreras och 
betraktas som oväsentlig för det aktuella valet eller beslutet. Organisationer bör med andra ord 
sträva efter att selektivt söka efter relevant information för att sedan avgränsa sig från 
information som saknar relevans. När informationen väl har avgränsats och tillkommit in i 

organisationen leder den faktiska kommunikationen av den till ytterligare avgränsningar där 
information sållas bort samtidigt som ytterligare information kan tillkomma. (ibid.) 

Jacobsen & Thorsvik (2002) menar vidare att den filtrerade och utvalda informationen, som 
karaktäriseras av förhållanden som organisationens struktur, kultur, maktförhållanden och 
omvärld, sedan introduceras i ett beslutsforum där de ovan nämnda förhållandena formar 
beslutspremisserna. Det är även dessa förhållanden som formar det faktiska valet mellan 
alternativ genom givna procedurer, rutiner och regler för hur kollektiva beslut inom 
organisationen ska fattas. (ibid.)  

Jacobsen & Thorsvik (2002) beskriver slutligen att det vid beslutsfattande sällan är bristen på 
information som skapar problem utan snarare hur man som beslutsfattare skiljer mellan viktig 
och mindre viktig information. Avgörande för hur information sorteras och tillhandahålls kan 
således vara hur en organisation valt att strukturera sin verksamhet, hur kommunikationen 
fungerar mellan olika arbets- och ansvarsområden samt även hur de ovan nämnda förhållandena 
ser ut inom organisationen. (ibid.) 

3.4.1 Strategiskt	  beslutsfattande	  

Beslutsfattande och i synnerhet strategiskt beslutsfattande inom organisationer behandlas även av 
Harrison (1996) som beskriver det strategiska beslutsfattandet som en vanligt förkommande 

aktivitet hos personer i chefspositioner, oavsett nivå och organisation. Harrison & Pelletier 
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(2000), som också behandlar området, menar även att strategiska beslut till stor del syftar till att 
utifrån en organisations kunskaps- och resurstillgång ta tillvara på uppkommande möjligheter 
men även behandla eventuella hot. Författarna menar även att detta är speciellt viktigt inom 

verksamheter som verkar i en miljö där möjligheter och hot frekvent uppstår. Detta för att 
anpassa verksamheten efter omgivningens förändringar och således för att bibehålla 
konkurrenskraft inom den givna marknaden. (Harrison & Pelletier, 2000) Strategiskt 
beslutsfattande avser till stor del även måluppfyllelse och verksamhetens långsiktiga strategi. 
Harrison & Pelletier (2000) menar att ett framgångsrikt beslut uppfyller det eller de mål som var 
orsaken till upphovet av beslutet från början vilket i sin tur innebär att verksamhetens långsiktiga 
strategi bibehålls, detta då en verksamhets mål och strategi många gånger går hand i hand. 

Harrison & Pelletier (2000) beskriver också hur ett processorienterat synsätt vid strategiskt 

beslutsfattande kan vara en avgörande framgångsfaktor för beslutets utfall, vilket enligt 
författarna är ekvivalent med det mål som eftersträvas med beslutet. Författarna menar att om en 
processmodell saknas eller om de strategiska besluten stöds av en ofullständig processmodell är 
risken överhängande att besluten fattas och avgörs med grund i tillfälligheter och antaganden, 
vilket inte säkerställer framgångsrikt resultat. Det bör dock noteras att en processmodell för 
strategiskt beslutsfattande inte garanterar ett positivt utfall, däremot hävdar Harrison & Pelletier 
(2000) att ett processorienterat synsätt markant ökar sannolikheten för framgångsrika beslut. Av 
denna anledning förespråkar författarna en modell av Harrison (1996) för strategiskt 

beslutsfattande vilken illustreras nedan. Motivet till illustrationen grundar sig främst i det faktum 
att vi ser många likheter mellan modellen och tidigare litteraturgenomgången avseende 
beslutsfattande.  

 

Figur	  3.2	  -‐	  Process	  för	  strategiskt	  beslutsfattande	  (fritt	  efter	  Harrison,	  1996)	  

Enligt figur 3.2 inleds beslutsprocessen med en konkretisering av de målsättningar som det 
slutgiltiga beslutet ska resultera i. Modellen beskriver även att revidering av målsättningarna kan 
vara nödvändigt vilket resulterar i en omarbetad beslutsprocess med nya målsättningar. I 
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processens efterföljande fas är den huvudsakliga avsikten att framställa alternativ av relevans som 
har potential att uppfylla de tidigare konkretiserade målen. Alternativen framställs av den givna 
beslutsfattaren som bland annat genomför omfattande informationsinsamlingar samt 

omvärldsanalyser av organisationens interna och externa omgivning. När alternativen har 
framställts följer processens tredje fas där de potentiella alternativen utvärderas och ställs mot 
varandra med grund i insamlad och given information om respektive förslag. I beslutsprocessens 
fjärde fas fattas ett beslut baserat på den tidigare genomförda utvärderingen av alternativen. 
Denna fas följs sedan tätt upp av implementering där beslutet övergår från teori till praktik, det 
vill säga där det valda alternativet förverkligas. Beslutsprocessens sista fas, som också är en av de 
viktigaste, är uppföljning och kontroll av det implementerade beslutet. Syftet med denna fas är i 
synnerhet att säkerställa att det fattade beslutets utfall lever upp till de, i processens första fas, 

konkretiserade målsättningarna. (Harrison, 1996) 

Harrison & Pelletier (2000) hävdar att denna processmodell för strategiskt beslutsfattande beaktar 
beslutsprocessens samtliga moment samt även verksamhetens interna och externa omgivning. 
Med detta som grund motiverar författarna att en processmodell över beslutsfattande, likt den 
ovan behandlade, kan vara en avgörande framgångsfaktor avseende beslutets slutgiltiga utfall.  

3.4.2 Systemägaren	  som	  beslutsfattare	  

Systemägaren benämns av Brandt (2005) som en person med det övergripande och yttersta 
ansvaret för den verksamhet som ett informationssystem ska stödja. Systemägarens 
arbetsuppgifter kännetecknas i första hand av fastslående karaktär vilka bland annat utgörs av att 

formulera verksamhetsmål som systemförvaltningen ska uppnå samt ansvara för ett 
förvaltningsobjekts totala ekonomi och nyttoeffekter. Utöver detta har systemägaren även det 
yttersta ansvaret för och beslutar om nyutveckling, vidareutveckling eller avveckling, vilken 
resursnivå respektive projekt bör tilldelas samt hur och när dessa projekt ska genomföras. 
(Brandt, 2005) Nordström & Welander (2007) diskuterar dock ägarbegreppets relevans i 
sammanhanget och påpekar att det snarare handlar om ansvar som kan tilldelas en roll i en 
organisation. Men eftersom begreppet är så pass väletablerat inom området anser de att termen är 
relevant men bör kompletteras med objektstänket i samband med systemförvaltning där man gör 

en tydligare distinktion mellan verksamhet och informationssystem. Nordström & Welander 
(2007) menar därför att specifikt ansvar för informationssystem bör tilldelas systemägaren medan 
ansvaret för den verksamheten som systemet stödjer bör tilldelas en så kallad objektägare. Vid 
avveckling och systemförvaltning krävs nämligen, utöver kunskap om rutiner för detta, även en 
djup förståelse för verksamheten.  

Ovanstående teori på området anser vi motiverar systemägaren som yttersta beslutsfattare men 
leder oss också till antagandet om att detta bör ske i samråd med en person som besitter djupare 
verksamhetskunskap motsvarande den Nordström & Welander (2007) benämner som 

objektägare. Vi har även vid ett flertal tillfällen, genom vår litteraturstudie, konstaterat att det vid i 
synnerhet förvaltnings- och avvecklingsarbete är systemägaren eller den systemansvarige som bär 
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övergripande ansvar för att de två olika momentens delprocesser genomförs. Detta faktum är 
återkommande och nämns exempelvis i dokumentation från ett flertal andra organisationer (se 
bland annat Hässleholms kommun, 2007; Högskolan i Jönköping, 2006; Karlskrona kommun, 

2007; Region Skåne, 2007). 

Med grund i tidigare teoriavsnitt avseende beslutsfattande kan vi konstatera att alla organisationer 
som står inför ett beslutsfattande genomför en systematisk sållning av information, och således 
ett urval av de premisser som ingår i informationsunderlaget när ett beslut ska fattas. (Jacobsen & 
Thorsvik, 2002) Vi upplever även att samma teori kan betraktas som förhållandevis generell 
varför vi anser att den kan tillämpas vid flertalet beslutssituationer. Samtidigt utgår vi från att det 
vid generellt sett alla beslutssituationer naturligtvis finns personer med det yttersta ansvaret för att 
beslutsfattandets faser genomförs. Med utgångspunkten i beslutsfattandet samt det uppenbara 

faktum att systemägaren har en utmärkande och avgörande roll vid systemavveckling faller det sig 
naturligt att dra teoretiska paralleller mellan dessa. Eftersom ett avvecklingsprojekt naturligtvis 
uppstår med grund i ett beslut kan vi fastställa parallellen att systemägaren i stor utsträckning 
genomför och är ansvarig, eller delansvarig, för de moment som ingår inom beslutsfattandet. 
Detta innefattar insamling av relevant information för projektet, val mellan eventuella alternativ 
samt verkställande av ett avvecklingsbeslut. 

Som nämnt i ovanstående avsnitt menar Harrison & Pelletier (2000) att en tydlig processmodell 
bidrar med ökad sannolikhet för att beslut fattas på goda grunder vilket förhoppningsvis leder till 

ett beslut med positivt utfall. Vi upplever även att den behandlade teoretiska processmodellen (se 
figur 3.2), likt den tidigare teorin avseende beslutsfattande, kan betraktas som förhållandevis 
generell varför vi anser att den kan tillämpas inom flertalet beslutsscenarion. Med detta som 
grund, samt det faktum att Harrison & Pelletier (2000) nämner personer i chefspositioner som 
beslutsfattare, anser vi att ytterligare en teoretisk parallell kan dras. Vi upplever att den 
presenterade processmodellen, tillsammans med introducerande beslutsteori, har starka 
kopplingar vilket gör att vi placerar systemägaren inom modellen för beslutsprocessen där denne, 
i samråd med verksamhetskunniga individer, även genomför de moment i en beslutsprocess som 

nämns av Jacobsen & Thorsvik (2002). 

3.5 Informering	  

Goldkuhl & Nilsson (2000) använder sig i en rapport som behandlar effekten av ökad IT-
användning av följande metafor:  

“En hammare är en självklar förutsättning för att slå i en spik. Utan hammare är 

människans förmåga att få in en spik i väggen begränsad.” (Goldkuhl & Nilsson, 2000, s. 2) 

Citatet anser vi på ett beskrivande sätt kan tydliggöra vikten av att genom god kommunikation 

förse individer i en organisation med information och kunskap för att de på bästa sätt kunna 
utföra sitt arbete och påverka situationen de befinner sig i. Många hävdar att intern 
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kommunikation är en framgångsfaktor som det lönar sig för organisationer att behärska 
(Jacobsen & Thorsvik, 2002) och Johnson & Scholes (2002) förklarar vidare att utbildning och 
kommunikation är användbart för att förmedla orsakerna och meningen med en strategisk 

förändring vilket är viktigt då problem i förändringsarbetet ofta beror på dålig information eller 
avsaknaden av information. (Johnson & Scholes, 2002; ref. i Klingensjö, 2006) 

Inom systemförvaltningen förklarar Brandt (2007) betydelsen av att informera om syftet med 
avveckling för att, som tidigare nämnts, fastställa vilka som berörs av avvecklingen, fastställa 
arbetsspecifika egenskaper, informera om tidschema och ta vara på återkopplad information. 
(Brandt, 2007) Eftersom avvecklingen kan betraktas som ett projekt i sig förutsätter vi att 
informering och kommunikation här är av lika stor vikt vid systemavveckling som vid exempelvis 
systemutveckling, särskilt när avveckling och nyutveckling/implementering sker parallellt bör 

detta här påverka båda delar. Informering är också ett sätt att öka möjligheten till 
användarmedverkan som enligt många författare, bland andra Avison & Shah (1997), är viktigt 
för att ge dem högre grad av inflytande i utvecklingsprocessen. Avison & Shah (1997) presenterar 
ett antal faktorer i systemutvecklingen som leder till ökad acceptans från användarna, bland annat 
följande: 

 Demonstration av systemet och dess fördelar för användarna. 

 Användardeltagande i systemutvecklingen leder till att användarna blir mer benägna att 

använda systemet när det implementeras. 

För att, som Avison & Shah (1997) beskriver, få större acceptans för nya informationssystem 
anser vi det därmed angeläget att, förutom att informera om nyttan med dessa, även informera 

om brister i befintliga informationssystem för att på det viset också öka förståelsen till varför de 
avvecklas och ersätts.  

3.6 Datamigrering	  

Data- och informationsmigrering är ett vanligt förekommande begrepp inom systemavveckling. 
Migreringen innebär i stora drag att data, delar av data eller hela informationssystem överförs till 

en annan driftmiljö i samband med att ett informationssystem avvecklas. När data eller 
informationssystem migreras innebär det i sin tur att någon form av anpassning till den nya 
miljön är nödvändig vilket i många sammanhang innebär ett omfattande arbete, i synnerhet då 
migreringen kräver konvertering av data till ett annat format. (Brandt, 2007) Brandt (2007) 
uppger att migreringsarbetet kan delas in följande sju aktivitetsgrupper: 

 Starta upp migreringsarbetet 

 Skapa migreringsplan 

 Informera om migreringsarbetet 

 Genomför migrering 
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 Informera om kompletterande arbete 

 Uppföljning av migreringen 

 Arkivera 

Dessa aktivitetsgrupper innehåller i sin tur ett antal aktiviteter och avsikten är i detta avsnitt att 
sammanfatta och redogöra för migreringen som helhet, det vill säga hur migreringen genomförs 
som en del i systemlivscykeln. Noteras bör att den ovan nämnda aktiviteten arkivering behandlas 

separat i avsnitt 3.7 Arkivering. Till att börja med avser vi dock redogöra för vanligt 
förekommande motiv till migrering av data och informationssystem. 

3.6.1 Motiv	  till	  migrering	  

Motiven till att genomföra en migrering kan variera organisationer emellan. Eriksson (2008) 
menar dock att en vanligt förekommande anledning till migrering är gamla system som är byggda 
på förlegad teknologi, vilket ofta uppmärksammas i samband med att nya krav tillkommer på 
organisationen som måste mötas med ny teknik. Inom det tekniska området finns även ytterligare 
ett motiv som är vanligt förekommande. Många organisationer nyttjar ett flertal olika system vilka 
är byggda med varierande teknik och på olika plattformar. Eriksson (2008) menar att många 
moderna organisationer idag väljer att konvertera till eller utveckla nya informationssystem vilka 

är baserade på modern teknologi. För organisationerna innebär detta i synnerhet att kompetens 
inom flera områden och system inte längre behövs vilket således innebär minskade kostnader för 
utveckling och underhåll. 

Eriksson (2008) nämner ytterligare drivkrafter som kan motivera migrering av 
informationssystem. Dels menar författaren att organisationer många gånger väljer att migrera 
informationssystem som har begränsade utvecklingsmöjligheter, exempelvis vid anpassning till 
Internet/webben eller annan form. Begränsade utvecklingsmöjligheter kan dessutom även 
innefatta den plattform som informationssystemet är baserad på, det vill säga om plattformen 

inte längre utvecklas av leverantörer alternativt att leverantören inte längre erbjuder support på 
plattformen. Sammanfattningsvis ser vi fyra stora motivområden till varför en organisation väljer 
att genomföra migrering av informationssystem: (Eriksson, 2008) 

 Förlegad teknologi 

 Flera system baserade på varierande teknik och plattformar 

 Stora kostnader för utveckling och underhåll 

 Begränsade utvecklingsmöjligheter avseende anpassning, plattformar och support 

3.6.2 Genomförande	  

Den faktiska migreringsstarten kan även den variera något från fall till fall eftersom varje 
migreringsprojekt i stort sett är unikt. Brandt (2007) menar dock att det i uppstartsarbetet finns 
moment och aktiviteter som bör genomföras oavsett vilken organisation eller verksamhet 
avvecklingsprojektet gäller. Författaren nämner exempelvis att det i projektets inledande skede 
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naturligtvis är viktigt att migreringsarbetet bemannas med rätt kompetens. Vad som dessutom är 
viktigt, oavsett organisation, är insamling och beskrivning av relevant information. Relevant 
information i detta fall är enligt Brandt (2007) i synnerhet data som ska flyttas samt information 

om både den gamla och nya miljön för informationssystemet.	  

I samband med inledningen av migreringsarbetet är det också av stor relevans att den berörda 
organisationen skapar en migreringsplan för projektet. Migreringsplanen kan även den skilja sig 
beroende på organisation och omfattning på migreringsarbetet. Generellt sett bör dock 
migreringsplanen introduceras med en analys av migreringskraven, det vill säga vad projektet ska 
ha uppnått när migreringen är färdig. Det är även av stor vikt att organisationen fastställer vilka 
positiva alternativt negativa effekter migreringen kan komma att ha och i samband med detta 
även se över, fastställa och minimera eventuella risker med migreringen. Brandt (2007) 

presenterar en omfattande punktlista med aktiviteter som, beroende på organisation och 
projektomfattning, bör genomföras och presenteras i migreringsplanen. Vi anser dock att dessa 
kan sammanfattas i sex kategorier där även de ovan nämnda aktiviteterna ingår: (Brandt, 2007) 

 kravanalys av migreringen 

 beskrivning av migreringsarbetet 

 beskrivning av hur data- och systemkonvertering ska gå till 

 beskrivning av hur migreringen ska genomföras 

 beskrivning av hur verifieringen ska gå till 

 beskriv hur den, eventuella, supporten ska vara för den gamla systemmiljön 

När migreringsplanen är skapad är följande steg i processen att informera berörda parter om vad 
migreringsarbetet kommer att innebära, dels under projektet samt naturligtvis även efter 
projektet. Brandt (2007) menar att detta är en viktig del i migreringsarbetet då många individer, 
avdelningar, organisationer, leverantörer med flera kan beröras av migreringen. Informeringen 
innehåller, likt de andra momenten, även ett antal givna aktiviteter och inledningsvis bör den 
aktuella organisationen börja med att noggrant identifiera samtliga potentiella parter som kan 

komma att påverkas av migreringen. Det är även viktigt att organisationen identifierar och tar 
hänsyn till specifika parters individuella informationsbehov, det vill säga om exempelvis någon 
specifik avdelning kräver utmärkande och specialanpassad information gällande migreringen. 
Inom informeringsmomentet är det naturligtvis även av stor vikt att organisationen presenterar 
en fastställd tidplan för respektive berörd part. (Brandt, 2007) 

När projektets inledande aktiviteter är avklarade påbörjas det praktiska momentet i form av den 
faktiska migreringen. Detta är på många sätt ett rent tekniskt moment då organisationen bland 
annat ska installera utrustning och programvara för migreringen som även ska testas för att 

säkerställa teknisk funktionalitet. Momentet omfattas i övrigt till stor del av förflyttning av data 
från det gamla till det nya systemet vilket även innefattar analys av samtliga data, det vill säga både 
gammal och ny. Inom migreringsgenomförandet sker, generellt sett, även framställningar av 
utbildningskrav/-behov och utbildningsplan samt även genomförande av eventuell utbildning för 
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berörda parter. (Brandt, 2007) Vid slutfört migreringsarbete menar Brandt (2007) att informering, 
likt tidigare, bör genomföras. Syftet med informeringen är i detta fall att upplysa berörda parter 
om att migreringen är slutförd samt vilket eventuella ändringar, relativt migreringsplanen, som 

gjorts. I samband med detta menar Brandt (2007) även att arkiveringsarbetet bör påbörjas. Som 
vi dock nämnt i avsnittets inledning avser vi separat redogöra för arkiveringsmomentet i avsnitt 
3.7 Arkivering. 

Efter slutförd migrering bör en uppföljning av det genomförda arbetet göras. Uppföljningen 
avser i synnerhet granskning av projektets resultat. Utöver detta innebär uppföljningen även, 
beroende på resultatet, ett fastställande av potentiella riskområden. Det utförs även mindre 
aktiviteter inom detta moment, exempelvis skapas många gånger dokumentation över 
genomförda utbildningar samt dokumentation i form av effektanalysrapporter, vilka kan 

betraktas som migreringsarbetets slutgiltiga och avslutande aktiviteter. (Brandt, 2007) 

3.7 Arkivering	  
Ett arkiv beskrivs av Isaksson et al. (1998) som en uppsättning handlingar vilka efter hand har 
växt fram hos en arkivbildare till följd av dennes verksamhet och som sedan har lagts till 
förvaring. Författarna definierar ytterligare begreppet arkivering genom ett citat av Nilsson 

(1973): 

”Handlingarna har utgjort led i verksamheten och är att anse som materiella rester av den” 

(Nilsson, 1973; ref. i Isaksson et al. 1998, s. 6) 

Utifrån definitionen av ett arkiv anges vidare arkivhandlingar som det material som arkivet består 
av, det vill säga handlingar som är kopplade till en given verksamhet. För alla typer av arkiv och 
arkivhandlingar är det av stor vikt att, med stor precision, kunna bestämma handlingarnas käll- 
och informationsvärde, det vill säga varför en specifik handling är betydelsefull och därför ska 
arkiverats. (Backhaus, 1995; ref. i Isaksson et al. 1998) De ovan givna definitionerna gällande 
arkiv och arkivhandlingar avser nyttjandet av ett fysiskt arkiv. I och med den tekniska 
utvecklingen har dock stora delar av arkiven konverterats och sparats i digital form vilka idag kan 

innefatta exempelvis brev, personalakter, ekonomiska data och grafiskt material et cetera. 

Inom systemutvecklingen menar Brandt (2007) att arkivering mer eller mindre förkommer under 
hela systemets livscykel men att det i synnerhet är aktuellt under faserna systemförvaltning och 
avveckling. En del av problematiken vid arkivering inom olika typer av verksamheter är 
avgörandet om vilken data som ska sparas respektive makuleras, det vill säga som inte ska 
arkiveras. Vid ett beslutsfattande om arkivering kan vi här göra en teoretisk koppling till Jacobsen 
& Thorsvik (2002) som menar att det många gånger inte är tillgången till information som utgör 
ett problem utan snarare det faktum att någon måste avgöra vilken information som är av 

relevans. Vad som dessutom kan anses problematiskt vid arkivering är avgörandet om 
arkiveringslängd för olika typer av data, format och struktur på data samt klassificering av 
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information, det vill säga vilken integritetsklass data ska ha. (Brandt, 2007) Utöver praktisk 
problematik vid arkivering av verksamhetsdata menar Brandt (2007) även att diverse lagkrav 
noggrant bör ses över. Författaren nämner exempelvis datalagen som bland annat avser 

hanteringen av personhandlingar där en verksamhet är skyldig att skydda informationen mot 
otillåten eller oavsiktlig förstörelse, ändring eller spridning. Ansvarig för arkiveringen med 
innehållande moment brukar vanligtvis vara systemägaren vilket innebär att det även är denna 
person som är ansvarig för att data arkiveras på ett sätt som följer lagkraven. (Brandt, 2007) 

Vid digital arkivering kan ett flertal olika metoder för lagring av data nyttjas. Lunds universitet 
(2000) nämner i sina riktlinjer för digital arkivering bland annat CD- och DVD-skivor samt 
hårddiskar som potentiella alternativ vid digital arkivering. Vid större arkiveringar av data 
alternativt vid migrering och arkivering av informationssystem eller delar av informationssystem 

kan nyttjandet av databaser vara aktuellt. Gemensamt är dock, oavsett arkiveringsmetod, att 
verksamheten enligt arkivlagen ska skydda sitt arkiv mot förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig 
åtkomst. (Arkivlagen 1990:782; ref. i Lunds universitet, 2000) 

3.8 Sammanfattning	  

För att sammanfatta den teoretiska referensramen och förtydliga de enskilda avsnittens relevans 

för uppsatsen presenteras figur 3.3 nedan. Kapitlet inleddes med en beskrivning av avvecklingen 
ur ett tämligen brett perspektiv för att förtydliga momentet som en del i systemlivscykeln. Vidare 
valde vi i att närmre beskriva avvecklingsprocessen samt genom kopplingar till teori från 
verksamhetsutveckling tydliggöra likheter i faserna för ifrågasättande, beslut och genomförande. 
De efterföljande avsnitten kring beslutsfattande, informering, migrering och arkivering 
presenterades sedan i syfte att ge detaljrikare beskrivningar av tidigare kända moment och 
aktiviteter inom systemavvecklingen. 

 

Figur	  3.3	  -‐	  Teorisammanfattning	  
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Kapitel	  4 	  

Empiri	  
I kapitlet sammanfattas och presenteras de intervjuer avseende avveckling som genomförts hos valda företag, det vill 
säga Saab ICT i Linköping och Cloetta AB i Ljungsbro. Utifrån insamlade data återspeglar vi 
avvecklingsprocessen hos respektive företag med fokus på motiv, beslut och genomförande.	  

4.1 Saab	  ICT	  
Saab har fem affärsområden och gemensamma funktioner som utvecklar och tillverkar utrustning 
i form av bland annat flygplan, radars samt spaningssystem till försvarsindustrin. Hur IT-
verksamheten är organiserad varierar inom koncernen men gemensamt är att ansvaret är spritt 
mellan olika aktörer. Affärsenheterna har därmed olika grad av IT-verksamhet organiserad i den 
egna affärsenheten medan viss IT-verksamhet är gemensam för koncernen. (Nordström & 

Hammar, 2009) Under vårt besök hos Saab var vi i kontakt med Group ICT, en enhet som 
ansvarar för IS/IT-infrastrukturen samt de gemensamma systemen och applikationerna inom 
koncernen. Därmed är Saab ICT ytterst ansvariga för bland annat utformandet av 
tekniklösningar, daglig drift och effektiviseringar, vilket också är anledningen till deras stora 
delaktighet vid systemavvecklingsprojekt inom Saab. 

4.1.1 Presentation	  av	  respondenter	  

Vid besöket hos Saab 22 april 2010 intervjuades tre personer som alla var delaktiga vid 
avvecklingen av 59 informationssystem för affärsområdet Aeronautics i samband med införandet 
av affärssystemet IFS Applications. När vi i detta kapitel nämner avveckling på Saab menar vi 

därför just denna avveckling där inget annat anges. 

Vår första intervjuperson var Sven Rådman som började inom beredningsavdelningen på Saab 
där han främst hade hand om kvalitetsfrågor mot produktion. Några år senare gick han dock över 
till att arbeta med systemförvaltning och är i dagsläget förvaltningsledare i det nya affärssystemet 
IFS Applications. Under avvecklingen var Sven Rådman delaktig i de system som han vid 
tidpunkten var förvaltningsledare för. 

Därefter intervjuades Göran Styf som i dagsläget är projektledare inom området teknik på Saab 
ICT vilket innebär en rad olika projektrelaterade arbetsuppgifter. Han har bland annat arbetat 

med budgetarbetet avseende systemförvaltning samt varit involverad i projekt för att se över 
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förvaltningskostnader för olika affärsenheter inom koncernen. Under projektet för affärsområdet 
Aeronautics arbetade Göran Styf som projektledare för ett av de sju delprojekt som behandlade 
avvecklingen, vilka ansvarade för teknik samt avveckling av de plattformar och applikationer som 

IFS ersatte. Arbetet innefattade bland annat tekniska delar som att se över gamla plattformar, 
integration, migrering samt att informera personal om vad som skulle ske. Göran Styf hade, till 
skillnad från övriga respondenter, en mer övergripande roll i avvecklingen och därmed insikt i 
projektet som helhet, varför detta avsnitt vidare till största del grundar sig i hans uttalanden.   

Slutligen intervjuades Greger Larsson som har gammal programmerarbakgrund sedan 1980-talet 
men som under de senaste 15 åren på Saab huvudsakligen arbetat med förvaltning av system. Nu 
arbetar han, likt Sven Rådman, som förvaltningsledare men inom personaladministrativa system 
(PA), vilka främst behandlar personaldata såsom löner och tidssystem med mera. Han kom in i 

avvecklingsarbetet under steg två där beslut om införandet av IFS Applications redan hade fattats 
och hade här hand om systemet AIDA, ett så kallat ”kom och gå”-system för arbetstider som 
skulle ersättas med en liknande modul i det nya affärssystemet. Arbetet utgjordes till största del av 
migrering av gammal data som skulle föras in i det nya systemet. 

4.1.2 Motiv	  till	  avveckling	  

Inledningsvis förklarade både Göran Styf och Sven Rådman att idén om att ersätta befintliga 
system med ett större affärssystem delvis grundades i kostnadsaspekter och mål om att skaffa 
effektivare system, bättre anpassade till verksamheten, samt åstadkomma billigare förvaltning och 
drift. Många av systemen infördes på 1980-talet och verkade vid tidpunkten i dyra driftsmiljöer 

som man var fast beslutsam om att göra sig av med. Vidare uttrycktes även en stor risk kring att 
leva kvar i gamla och omoderna system, både mjuk- och hårdvarumässigt, eftersom kompetensen 
och kunskapen om systemen var på väg att försvinna ur den egna organisationen.  

Motiven skulle i detta fall kunna betraktas som beslutsunderlag som vidare, enligt Göran Styf, 
resulterade i ett antal projekt varav ett skulle arbeta för att införa ett nytt affärssystem i 
organisationen. Ett projekt vars uppkomst var en naturlig följd av beslutet att avveckla befintliga 
informationssystem. 

4.1.3 Avvecklingens	  genomförande	  

Enligt Göran Styf uppkom diskussionen kring avvecklingen av Saabs många system, som ovan 

nämnts, innan beslutet om införandet av IFS Applications och drevs därefter parallellt med 
implementeringen som ett delprojekt. Arbetet inleddes med att se över verksamheten och dess 
stödjande informationssystem samt hur ett nytt potentiellt affärssystem skulle behöva stödja den i 
framtiden. Därefter gjordes en kartläggning över vilka system som användes för olika 
affärsområden såsom konstruktion, beredning, planering, verkstadsstyrning, tidrapportering, 
inköp och så vidare. Med prioritet i de dyraste miljöerna värderades befintliga system och 
applikationer för att klargöra om de kunde ersättas fullt ut eller endast delvis för att vidare 
anpassa lösningar därefter. Denna typ av förstudie nämns vidare som ett mycket omfattande 
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moment i avvecklingsarbetet. När denna övergripande planering hade genomförts bestod Göran 
Styfs arbete primärt av att informera förvaltningsorganisationer och personer som hanterade 
systemen om vad som skulle göras samt ge dem i uppdrag att ytterligare gå igenom och förfina 

vilken information som fanns, hur man använde och vilka som använde systemen. På så sätt ville 
de enligt Göran Styf också få igång tankearbetet kring om systemen fortfarande användes och 
hur den existerande informationen i så fall skulle hanteras i framtiden samt vad som var av vikt 
att bevara. 

”Det fanns ju vissa applikationer som ingen använde, de var ju lättare att ta bort. [….] Hos 

oss har vi en förvaltningsplan för varje system där det framgår vad man ska göra under 

respektive löpande år. Där bad vi då respektive förvaltningsledare att genomföra dessa 

aktiviteter.” (Göran Styf, 2010-04-22) 

Pilotprojekt 

Sven Rådman och Greger Larsson var, som tidigare nämnts, förvaltningsledare för ett antal 
system och blev vid denna tidpunkt mer aktivt inblandad i avvecklingen och arbetade utifrån 
Göran Styfs ovanstående direktiv. Sven Rådman förklarade att han här var delaktig i det första 

avvecklingsarbetet som genomfördes – ett pilotprojekt på ett system som användes av beredaren 
för att skriva arbetsbeskrivningar för tillverkningen. Syftet med detta projekt var att undersöka 
hur det gick att avveckla ett system utifrån planen som hade arbetats fram. Detta ansågs som ett 
lämpligt inledande projekt eftersom systemet redan vid tidpunkten innehöll historisk data av låg 
prioritet. Här beslutades därför att informationen som fanns i systemet inte skulle migreras till 
IFS Applications utan endast arkiveras på CD-skivor, en arkiveringsmetod som kom att användas 
i ett flertal projekt under avvecklingen. I samråd med deras leverantör WM Data (numera Logica) 
skapades program för att läsa över informationen. Här hade Göran Styf det yttersta ansvaret för 

att arbetet genomfördes medan Sven Rådmans roll var att sköta kontakterna med WM Data, se 
till att programmen togs fram samt att testa så att informationen faktiskt lagrades på samma sätt 
som det såg ut i det befintliga systemet. 

Migrering 

Sven Rådman berättade att när man vidare inledde avveckling av andra system behandlade stora 
mängder information som också behövdes i framtiden och därmed var nödvändig att migrera till 
IFS Applications, vilket enligt Greger Larsson även utgjorde det största arbetet för 
förvaltningsledarna inom respektive informationssystem. Greger Larsson förklarade att det helt 

och hållet var deras ansvar att välja ut vilken information som skulle leva vidare i det nya 
affärssystemet samt vilken information som skulle arkiveras alternativt makuleras, vilket inte var 
helt trivialt. Här nämndes att både aktuell och historisk information kunde vara av värde, när det 
exempelvis gällde sjukhanteringen var man fortfarande tvungen att ha ordning på hur många 
sjuktimmar som föräldralediga hade de haft de senaste två åren. I deras arbetsuppgifter ingick 
därför att både verifiera vilken data som skulle migreras och hur den skulle migreras vilket 
specificerades med en typ av korsreferenser. Eftersom förvaltningsledarna inte kände till 
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leverantörens tabellverk genomfördes därefter migrering främst av leverantören IFS med 
förvaltningsledarna som verifierare. Många system levde efter affärssysteminförandet sedan 
vidare, endast öppna för läsning, och fungerade således som backup om problem skulle uppstå 

under migreringen. 

Arkivering 

När beslut fattats om vilken information som ska migreras in i ett nytt system återstår en rest som 
man måste ta ställning till hur den ska hanteras, det vill säga om den ska arkiveras eller makuleras. 
Göran Styf förklarade att det vid arkivering är noga specificerat hur man får lagra information. 
Dels finns det information som det ställs lagliga krav eller krav från affärspartners på att den 
måste sparas. Det kan också vara så att det finns krav inom organisationen när det exempelvis 
handlar om produktinformation av olika slag som bland annat beskriver hur en produkt är 

konstruerad och vilka tillverkningsprocesser som finns med mera. I Saabs fall kan det också 
finnas försvarshemlig information som måste sparas eller hanteras på ett visst sätt. Här gällde det 
därför att bestämma vilken informationsklass det var på datan, hur viktig den var, vilka krav som 
ställdes på den samt därefter arkivera alternativt makulera den på lämpligt sätt. 

För arkivering användes olika metoder och Sven Rådman beskrev, som tidigare nämnts, att delar 
av informationen lästes över till CD-skivor. Göran Styf förklarade också att särskilda databaser 
sparades samt att viss information även lagrades i andra format än digital media, exempelvis på 
papper. Den mest frekvent använda metoden var dock att lagra gammal information i textfiler 

som sedan lades in och var tillgängliga som dokument i IFS Applications. Enligt Sven Rådman 
sparades lite väl mycket information och textfilerna kunde bli mycket stora, upp till 100 megabyte 
i ren textform. Men på så sätt fanns ändå historisk data kvar och eftersom den användes så pass 
sällan gjorde det inte så mycket om det tog lite tid att leta upp den. Att dessutom ha rikligt med 
historisk information tillgänglig inbringade enligt Göran Styf en trygghetskänsla. 

När samtlig information i existerande informationssystem slutligen hade tagits om hand 
sammanfattades avvecklingsarbetet för respektive system i en avvecklingsspecifikation som efter 
underskrift av personer på högre organisatorisk nivå kunde ses som det slutliga godkännandet för 

att ta systemet helt ur drift. 

4.1.4 Komplikationer	  

Sven Rådman förklarade att det enda problemet som uppstod vid avvecklingen var under arbetet 
med gamla system som användes i liten utsträckning. Det generella ointresset för dessa system 
gjorde det svårt att få medgivanden från operativa användare när beslut fattades om hur 
informationen skulle tas om hand. Resultatet blev därför att förvaltningsledarna i vissa fall fick 
fatta beslut helt på egen hand. Sammantaget upplevde dock samliga respondenter att 
avvecklingen på Saab ICT styrdes upp mycket bra och en minutiös planering framhävs också som 
orsak till dess positiva utfall. Göran Styf förklarade att det i stora projekt alltid ingår 
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problemlösning, men tillsammans med Sven Rådman och Greger Larsson var han enig om att 
inga större komplikationer hade förekommit. 

4.2 Cloetta	  AB	  
Cloetta AB är nordens idag äldsta tillverkare av choklad och grundades av de schweiziska 
bröderna Cloetta i Köpenhamn 1862. Företaget har cirka 450 anställda och deras två stora 
produktionsanläggningar finns belägna i Alingsås och Ljungsbro. (Cloetta, 2009) IT-avdelningen 
består av en IT-chef, två systemadministratörer samt två systemspecialister som tillsammans har 
hand om all drift av interna IT-stöd i form av affärssystemet IFS Applications samt ett antal 

mindre system. (Sjöberg, 2010) Vid vårt besök på anläggningen i Ljungsbro 7 maj 2010 
intervjuades Cloettas IT-chef Bengt Sjöberg, varför detta avsnitt helt bygger på hans uttalanden.  

4.2.1 Presentation	  av	  respondent	  

Bengt Sjöberg är i grunden utbildad civilingenjör inom industriell ekonomi vid Linköpings 
universitet där han gick ut 1986. Under elva år arbetade han sedan på Toyota BT i Mjölby med 
bland annat produktionsplanering, införande av MPS-system och projektpanering. När Bengt 
Sjöberg 1997 kände ett behov av att utvecklas vidare valde han att börja arbeta hos 
affärssystemleverantören IFS. Där stannade han under två års tid och arbetade bland annat med 
att föra in IFS affärssystem i Cloettas produktionssystem, vilket också var anledningen till att han 

1999 kom att anställas och arbeta hos Cloetta. När Cloetta Fazer Sverige AB 2001 valde att 
ersätta sitt gamla verksamhetsstödjande system ESSDIALOG med IFS Applications hade Bengt 
Sjöberg rollen som projektledare under systembytet, vari avveckling av ESSDIALOG ingick som 
ett mindre delprojekt. Bengt Sjöberg var således ansvarig för avvecklingen vilket övergripande 
innebar säkerställande om att ett genomförande var möjligt.  

4.2.2 Inledande	  organisations-‐	  och	  systembeskrivning	  

När Bengt Sjöberg började arbeta på Cloetta 1999 fanns, som figur 4.1 nedan beskriver, bolagen 
Cloetta Fazer Produktion (ett produktionsutbyte mellan Cloetta och Fazer) och Cloetta Choklad 
AB med tillhörande affärssystem IFS respektive ESSDIALOG. År 2000 fusionerades Fazers 
konfektyrdel med Cloetta AB och bildade Cloetta Fazer AB. Som en följd av detta uppgick Fazer 

AB (konfektyrverksamheten i Sverige) i Cloetta Choklad AB som samtidigt namnändrades till 
Cloetta Fazer Sverige AB. Fazer nyttjade vid tidpunkten affärssystemet SAP vilket vid 
sammanslagningen konverterades till ESSDIALOG eftersom Fazers produkter togs in i Cloettas 
verksamhet. Ett visst intresse har därför funnits i att se över avvecklingen av SAP som 
huvudsakligen innebar ren datamigrering där Fazers varor flyttades över till ESSDIALOG. 
Huvudfokus riktas dock mot året efter då bolaget Cloetta Fazer valde att avveckla ESSDIALOG 
och ersätta systemet med IFS Applications vilket illustreras i figur 4.1 och beskrivs vidare under 
avvecklingens genomförande. 
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Figur	  4.1	  -‐	  Organisatorisk	  utveckling	  

4.2.3 Motiv	  till	  avveckling	  

Redan innan Cloetta Choklad AB valde att slå ihop sin verksamhet med Fazer Sverige fanns 
planer på att ersätta ESSDIALOG med ett annat lämpligt affärssystem. Det bör alltså 
understrykas att sammanslagningen av bolagen inte var huvudmotivet till systembytet. Resultatet 
blev snarare att ersättandet av ESSDIALOG fick skjutas på framtiden eftersom en 
sammanslagning av bolagen och ett systembyte inte var möjligt att genomföra parallellt. 

Bengt Sjöberg förklarade att huvudproblemet med ESSDIALOG låg i att systemet, som gick i 
UNIX-miljö, var utvecklat av en svensk leverantör som gick i konkurs. En del av 

utvecklingspersonalen bildade dock ett nytt bolag där de fortsatte driva systemet med support 
och endast mindre utveckling i form av anpassningar som beställdes av Cloetta samt fyra andra 
kunder. Leverantören gick senare samman med ett danskt bolag för att öka satsningen på 
programvaran men bristen på utveckling och heltäckande verksamhetsstöd var enligt Bengt 
Sjöberg ändå påtaglig. ESSDIALOG var tämligen skräddarsytt för hur Cloettas organisation såg 
ut vid tidpunkten där man bland annat tillhandahöll filöverföringar utifrån vad som producerades 
i produktionsbolagets system. Dock saknades en mängd annan funktionalitet som vanligtvis finns 
i moderna affärssystem. Det fanns exempelvis inget som helst stöd för planering och inte heller 

för att skicka fakturor via EDI (Electronic Data Interchange) vilket skulle resultera i att hela 
fakturamodulen skulle få göras om, funktioner som emellertid fanns färdiga i andra 
affärssystemlösningar. Totalt handlade det enligt Bengt Sjöberg om tre till fyra mycket 
grundläggande funktioner som systemet inte kunde stödja, vilka bland annat hade med lagkrav att 
göra, där egna anpassningar hade varit nödvändiga. Detta var ett alternativ Cloetta Fazer inte 
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ansåg som en hållbar lösning. Detta i kombination med en minskad kompetens inom både 
ESSDIALOG och UNIX i allmänhet gjorde det enligt Bengt Sjöberg tydligt att ett systembyte 
var nödvändigt. Nämnas bör även att UNIX hårdvaruplattform var mycket dyr vilket innebar en 

sekundär kostnadsaspekt som dessutom blev än mer påtaglig när de intäkter som förväntades öka 
efter sammanslagningen av Cloetta Choklad AB och Fazer Sverige istället minskade.  

Sammanfattningsvis skalade Bengt Sjöberg ner huvudmotiven till avvecklingen av ESSDIALOG 
enligt punktlistan nedan. Det fanns alltså en teknisk bakgrund till att systemet behövde bytas ut 
vilken byggde på föråldrad hårdvara, programspråk och operativsystem.  

”Försök exempelvis att idag köra ett system som går på IBM system 36 som var jättestort 

på 1980-talet, det finns ju liksom inte.” (Sjöberg, 2010-05-07) 

Vidare betonades att systemets funktionalitet, som tidigare nämnts, inte kunde utvecklas i samma 
takt som verksamheten. Skulle man inte vilja ändra på verksamheten utan låta den förbli som den 
var 1999 så hade systemet kunnat leva vidare. Men vid tidpunkten fanns krav på utveckling i 

funktionalitet som inte stöddes, vilket krävde nya funktioner och processer som redan fanns 
färdigutvecklade i andra, modernare affärssystem. 

 Tekniskt 

⇒ Gammal hårdvara 
⇒ Gamla programspråk 
⇒ Gammalt OS 
 

 Systemets funktionalitet 

⇒ Utvecklas inte 
 

 Nya funktioner och processer 

⇒ Finns i nya system 
 

4.2.4 Avvecklingens	  genomförande	  

Att Cloetta Choklad AB och Fazers konfektyrdel i Sverige slogs samman år 2000 innebar en 
konvertering av Fazers befintliga affärssystem SAP till ESSDIALOG eftersom deras produkter 
fördes in i Cloettas verksamhet. Bengt Sjöberg använder här begreppet avveckling ganska 
sparsamt och förklarar att det snarare handlade om ren migrering där lagersaldon flyttades från 
SAP till ESSDIALOG. Detta skedde på precis samma sätt som en vanlig inleverans där prislistor 
och annat lades upp på likt när man utökar sitt sortiment med nya artiklar. När systemet var tömt 
skedde inga vidare transaktioner i bolaget och därmed inte heller i systemet som sedan 
arkiverades för att bevaras som historik. Vi lägger dock föga tyngdpunk på detta moment men 

anser ändå att det är av viss relevans för den senare övergången från ESSDIALOG till IFS 
Applications. Fazers bolag i Finland fortsatte nämligen med SAP i sin organisation vilket också 
kom att påverka den kommande beslutsprocessen. 
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Beslutsprocess 

2001 valde Cloetta Fazer Sverige AB alltså att, som illustreras i figur 4.1, ersätta det 
verksamhetsstödjande systemet ESSDIALOG och våren 2002 fattades beslut om att IFS 

Applications skulle införas. Eftersom både produktionsbolaget och Fazer i Finland nyligen hade 
bytt system till IFS respektive SAP hade man begränsat sig till att enbart se över dessa 
affärssystem och var på det klara med att inte överväga ett tredje system. Idealet ur det finska 
perspektivet hade varit att införa SAP medan den Svenska organisationen föredrog IFS som 
kördes i produktionsbolaget. Således innebar beslutsprocessen främst ett val mellan dessa system. 

För att skaffa sig ett ordentligt beslutsunderlag valde man att låta IFS respektive SAP genomföra 
varsin förstudie där de beskrev hur deras system kunde stödja organisationen. Konsulter från de 
två leverantörerna fick se över företagets processer och områden som exempelvis ekonomi, 

orderhantering och logistik et cetera för att sedan kunna beskriva hur deras system kunde stödja 
verksamheten. Bengt Sjöberg beskrev att det fanns omkring 40 olika funktioner och processer 
som skulle stödjas och vidare konstaterade leverantörerna vad deras respektive system stödde 
fullt ut alternativt krävde anpassningar för. Resultatet blev två av leverantörerna skilda 
utvärderingar där denna information fanns framlagd med en tillhörande prislapp. Det var 
huvudsakligen så värderings- och beslutsprocessen gick till, men eftersom systemen i slutändan 
var tämligen likvärdiga förklarade Bengt Sjöberg att valet av system även utöver fakta baserades 
på viss intuition. En avgörande faktor var också de nära förbindelserna som fanns till 

produktionsbolaget som redan nyttjade IFS. Förslaget om att införa IFS skickades sedan på 
remiss till den finske IT-chefen som upplevde motiven till valet av IFS som välgrundade och 
slutligen fattade det avgörande beslutet om ett införande.  

Migrering 

När man väl hade fattat beslut om vilket system som skulle införas och därmed indirekt också att 
ESSDIALOG skulle börja avvecklas förklarade Bengt Sjöberg att det stora arbetet med 
avvecklingen främst innebar migrering och arkivering av information. Vad som ska migreras eller 
arkiveras är enligt Bengt Sjöberg inte alltid självklart och här styrdes man delvis av vad 

leverantören upplevde som genomförbart. Orderhistorik och produktionshistorik är exempel på 
data som inte togs med på grund av att man i det nya systemet skapade historik av transaktioner, 
något som inte kan göras bakåt i tiden. Artiklar, saldon och lagerplatser är tvärtom exempel på 
information som uppenbart behövde leva vidare i det nya systemet eftersom det handlar om 
registreringar av verkligheten. Arbetet med migreringen genomfördes i delprojekt för olika 
områden som exempelvis order, lager, inköp, prognos och ekonomi et cetera där respektive 
delprojektledare ansvarade för att gå igenom arbetssättet inom respektive område. Förslag på hur 
migreringen skulle genomföras i varje delprojekt togs sedan fram i samråd med leverantören och 

godkändes i slutändan på en högre projektnivå innan det genomfördes.  
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Arkivering 

När man slutligen hade beslutat om vilken data som var av vikt att migrera till IFS Applications 
återstod sedan arbetet med arkivering för att spara resterande data som historik. Detta är enligt 

Bengt Sjöberg viktigt för att ha god spårbarhet bakåt i tiden. Cloetta Fazer Sverige AB valde här 
att bevara hela ESSDIALOG men endast hålla det öppet för läsning och på det viset spara 
systemet som ett arkiv utan att några transaktioner kunde utföras. Problemet med ESSDIALOG 
var dock att det gick i en mycket kostsam UNIX-miljö som det dessutom saknades kompetens 
för i den egna organisationen. Arkivupplagan av ESSDIALOG konverterades därför till NT som 
är en annan hårdvaruplattform för att bättre kunna hantera arkiveringen, både kompetens- och 
kostnadsmässigt. 

”Köpte du exempelvis en serverdisk 1999 så kostade den 4 000 för en NT-maskin och  

40 000 för en UNIX maskin, det var helt fruktansvärt.” (Sjöberg, 2010-05-07) 

För att minska kostnaderna ytterligare skruvades också serviceavtal på åtaganden ner eftersom 

arkivsystemet sällan används. Bengt Sjöberg förklarar vidare att arkiveringen är ett 
problemområde som måste lösas och därför kräver viss tid. Dels för spårbarhet men också för att 
det finns lagkrav på att bokföring och annat ska lagras under ett antal år. I andra fall där Bengt 
Sjöberg varit delaktig i avveckling förklarar han att man använde andra metoder för att arkivera 
information som att skriva ut den på papper, lagra i textfiler alternativt lagra hela systemet i en 
lågpresterande maskin till vilken en till två användare har tillgång och kan slå upp information. 

4.2.5 Komplikationer	  

Bengt Sjöberg betonar ett problem som han upplever kommer vid varje systembyte och det är att 
hitta avvägningar mellan hur mycket ska du ändra din verksamhet kontra dina 

informationssystem när dessa inte matchar varandra. På Cloetta Fazer Sverige AB uppstod här ett 
problem under övergången från ESSDIALOG till IFS och det var att de aldrig ändrade några 
processer för hur affärer sköttes mot kunder. Där ingår bland annat ett omfattande och helt 
handkodat rabattsystem som räknar ut vilken rabatt respektive kund har möjlighet till. Företaget 
upplever än idag bekymmer med funktionalitet i denna del av systemet som fick leva vidare vid 
systembytet, men förklarar att det fortfarande är i behov av underhållning eftersom det är unikt 
utformat för deras kunder. Således ansåg Bengt Sjöberg att de valde att ändra systemet i en något 
för hög omfattning istället för att här kanske anpassa verksamheten efter någonting nytt och 

mindre komplext. 
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Kapitel	  5 	  

Analys	  och	  diskussion	  
I följande kapitel avser vi analysera och diskutera uppsatsens inledande frågeställningar. Analysen styrs utifrån 
den teoretiska referensramen med tillhörande tolkningar, empiriska studier samt egna resonemang och antaganden. 
Avsnitt 5.1, 5.2 och 5.3 behandlar successivt frågan: Hur förhåller sig systemavvecklingsprojekten i de studerade 
företagen till varandra och vilka utmärkande karaktärsdrag kan vi se avseende motiv, beslut och genomförande? 
Med utgångspunkt i denna diskussion ämnar vi senare i avsnitt 5.4 behandla frågan: Hur kan vi, utifrån 
kartläggning av respektive företags avvecklingsprojekt samt teoretiska utgångspunkter, utforma en grafisk 

visualisering av systemavvecklingsprocessen?	  

5.1 Systemavveckling	  på	  Saab	  ICT	  

I följande avsnitt redogör vi mer ingående för avvecklingen på Saab ICT och behandlar 

uppsatsens första frågeställning med fokus på utmärkande karaktärsdrag avseende motiv, beslut 
och praktiskt genomförande. 

5.1.1 Motiv	  och	  ifrågasättande	  

Samtliga respondenter vid Saab ICT var eniga om att motivet till avveckling primärt utgjordes av 
kostnadsaspekter där de befintliga informationssystemen verkade i dyra driftsmiljöer. I samband 
med detta var blev man fast beslutsam om att åtgärda problemet genom att se över möjligheter 
till avveckling och senare en alternativ systemlösning. Utöver kostnader yttrades också en 
ansenlig risk i att leva kvar i gammal teknik eftersom systemen var mycket gamla och 
kompetensen om dem var på väg ut ur den egna organisationen. Vid en vidare teoretisk 

förankring finner vi här kopplingar till avsnitt 3.6.1 Motiv till migrering där Eriksson (2008) nämner 
både stora kostnader för utveckling och underhåll samt förlegad teknologi. Motiven till migrering 
anser vi således kan betraktas ur ett större perspektiv och vidare utgöra motiv till varför 
avveckling av ett eller flera informationssysten faktiskt är angeläget. 

Samtliga motiv upplever vi kan klassificeras som risker eller kritiska problemområden i behov av 
åtgärd, främst med anledning av att fokus här inledningsvis riktats mot komplikationer i 
existerande informationssystem framför alternativa systemlösningar. 



42 
 

5.1.2 Beslut	  

Göran Styf förklarade att motiven för eventuell avveckling resulterade i ett projekt där företaget 
skulle se över den existerande IS/IT-verksamheten för att undersöka hur man kunde minska 
kostnader och arbeta mer effektivt. Som tidigare nämnts låg fokus alltså på att se över 

problematik i existerande system varför ett beslut om att avveckling kan anses som primärt och 
vidare resulterade i beslut om nyutveckling/anskaffning. 

Vi kan här konstatera att Saab ICT vid denna tidpunkt inledde ett strategiskt beslutsfattande när 
de, som Harrison & Pelletier (2000) beskriver, utifrån organisationens kunskaps- och 
resurstillgång behandlade förekomna hot och såg över nya potentiella möjligheter. Beträffande 
strategiskt beslutsfattande kan vi också se att beslutsprocessen hos Saab ICT till stor del går att 
följa genom den process för strategiskt beslutsfattande som presenteras i figur 3.2 av Harrisson 
(1996) enligt följande: 

	  

Figur	  5.1	  -‐	  Process	  för	  strategiskt	  beslutsfattande	  (fritt	  efter	  Harrison,	  1996)	  kompletterad	  med	  information	  om	  

beslutsprocessen	  på	  Saab	  ICT 

I figuren ovan har vi alltså kompletterat modellen för strategiskt beslutsfattande av Harrison 
(1996) med information om beslutsprocessen på Saab ICT. Som Göran Styf förklarade var 
målsättningar (1) om att dra ner på kostnader och uppnå ett effektivare arbetssätt ett första steg 
mot ett beslutsfattande. Vidare såg man över vilka IT-stöd som fanns samt hur ett eventuellt nytt 
informationssystem skulle kunna stödja verksamheten i framtiden. IFS Applications togs fram 
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som ett alternativ (2) varpå man vid en senare övervägning (3) beslutade om att det skulle införas 
(4). Beslutet implementerades (5) och berörd personal informerades om kommande förändring 
medan avveckling av befintliga informationssystem kan ses som en vidtagen åtgärd, vilken sedan 

drevs i ett delprojekt vid sidan av förstudien för införandet. 

5.1.3 Genomförande	  

I teoriavsnittet kring informering nämner Brandt (2007) viktiga moment som att fastställa vilka 
som berörs av avvecklingen, fastställa arbetsspecifika egenskaper och informera om tidschema. 
Detta är något som vi ser skedde initialt i genomförandet då Göran Styf fördelade arbetsuppgifter 
för avveckling till respektive förvaltningsledare där de fick ansvar för att värdera 
verksamhetsrelevans av befintliga informationssystem och deras tillhörande data. Eftersom det i 
Saab ICT:s fall handlade om väldigt många system tycks därför den fortsatta planeringen rörande 
migrering, vilken nämns som central i teorin, ha skett på övergripande projektnivå för att senare 

praktiskt genomföras av respektive förvaltningsledare. Här har man vidare, precis som Brandt 
(2007) beskriver, identifierat och tagit hänsyn till informationsbehovet för respektive enhet som 
berörts av systemen och utifrån detta värderat vilken data som är i behov av att leva kvar i det 
nya systemet, vad som endast ska vara åtkomligt och därmed arkiveras samt vad som inte längre 
är av intresse och kan makuleras. Det rent tekniska genomförandet av dessa moment har sedan 
hanterats av extern leverantör varför vi tyvärr inte kan uttala oss vidare om hur detta genomförts. 
Gemensamt för alla informationssystem var dock att arbetet, efter att samtlig information hade 
tagits om hand, sammanfattades i en avvecklingsspecifikation. Detta vittnar alltså om att det, som 

Brandt (2007) också föreslår, har skett en form av återkoppling till högre organisatorisk nivå som 
granskats och slutligen undertecknats och godkänts innan systemen tagits ur drift. Det slutliga 
beslutet om avveckling har precis som vi förutspådde i teorin således skett av en person, om inte 
med titeln systemägare ändå med motsvarande organisatorisk position. 

5.2 Systemavveckling	  på	  Cloetta	  Fazer	  Sverige	  AB	  

Likt ovanstående avsnitt redogör vi här mer ingående för avvecklingen på Cloetta Fazer Sverige 
AB och behandlar uppsatsens första frågeställning med fokus på utmärkande karaktärsdrag 
avseende motiv, beslut och praktiskt genomförande. 

5.2.1 Motiv	  och	  ifrågasättande	  

Respondenten hos Cloetta AB uppgav, vid diskussion om verksamhetens motiv till avveckling, 
ett flertal aspekter som primärt motiverade ett avvecklingsbeslut. Vi kan genom den empiriska 
studien konstatera att motiven till avvecklingsbeslutet huvudsakligen var tekniskt förankrade, 
vilket i synnerhet resulterade i att utvecklingen av det befintliga systemet, ESSDIALOG, avtog. I 
empiriavsnittet presenterades de motiv som Bengt Sjöberg nämnde som ytterst bidragande till 
avvecklingsbeslutet.  
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 Tekniskt 

⇒ Gammal hårdvara 
⇒ Gamla programspråk 
⇒ Gammalt OS 

 
 Systemets funktionalitet 

⇒ Utvecklas inte 

De ovanstående motiven innebar enligt Bengt Sjöberg dessutom att man inom verksamheten 

saknade väsentlig funktionalitet vilket i sin tur resulterade i att ett heltäckande verksamhetsstöd 
saknades. Att verksamheten nyttjade gammal hård- och mjukvara medförde även att både intern 
och extern kompetens inom informationssystemet föll bort. Vi kan även i detta sammanhang, likt 
fallet Saab ICT, göra teoretiska kopplingar till avsnitt 3.6.1 Motiv till migrering där Eriksson (2008), 
som tidigare nämnt, beskriver förlegad teknologi, höga kostnader för drift och underhåll samt 
begränsade utvecklingsmöjligheter som vanliga motiv. Bengt Sjöberg uppgav under besöket 
dessutom att den dåvarande UNIX-miljön som systemet var driftsatt i var mycket dyr att 
underhålla vilket ytterligare motiverade ett byte av informationssystem i enighet med ovanstående 

koppling till den teoretiska referensramen. 

De ovan nämnda motiven för Cloetta Fazers beslut om avveckling anser vi till stor del kan 
betraktas som hot alternativt problemområden vilka i någon mån kräver en förändring. Bengt 
Sjöberg nämnde under intervjun även motivet att nya funktioner och processer finns i nya system. Detta 
motiv betraktar vi dock, till skillnad från de tidigare nämnda, snarare som en möjlighet än ett hot. 
Bengt Sjöberg och Cloetta Fazer var vid tidpunkten för avvecklingsbeslutet medvetna om att det 
fanns krav på utveckling av nya funktioner och processer inom verksamheten, vilka inte stöddes 
av det befintliga systemet. Att se över ett nytt och modernt affärssystem som i grundutförande 

har stöd för eftersträvade funktioner och processer anser vi därför bör betraktas som en 
möjlighet till utveckling snarare än ett hot/problem som kräver en förändring och lösning. Detta 
motiveras bland annat av att vi inte upplevde det befintliga behovet av funktions- och 
processutveckling som överhängande kritiskt eftersom funderingar kring en ny 
affärssystemlösning hade pågått redan innan Cloettas och Fazers sammanslagning. 

5.2.2 Beslut	  

Till skillnad från Saab ICT upplever vi här ett primärt beslut om att nyutveckla/anskaffa vilket 
resulterade i ett indirekt beslut om att avveckla det befintliga systemet ESSDIALOG. Cloetta 
Fazer valde 2001 att ersätta ESSDIALOG med ett nytt verksamhetsstödjande system och 2002 

fattades ett beslut om att IFS Applications skulle bli verksamhetens val av affärssystem. Innan 
beslut fattades rådde det skiljda meningar mellan Cloetta Fazer i Sverige och Fazers organisation i 
Finland angående vilken affärssystemlösning som var lämpligast för implementering. Valet stod 
mellan IFS Applications som nyttjades inom Cloetta Fazers produktionsbolag eller SAP som 
fanns i Fazers finska organisation. 
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Vi kan även i Cloetta Fazers fall konstatera att de vid denna tidpunkt till stor del inledde ett 
strategiskt beslutsfattande. Utifrån de givna motiven, vilka vi antar även kan betraktas som 
målsättningar, inleddes en process där ett val av systemlösning skulle genomföras. Med grund 

detta kan vi, likt fallet Saab ICT, övergripande följa den process för strategiskt beslutsfattande 
inom Cloetta Fazer i enighet med figur 3.2 av Harrison (1996). 

 

Figur	  5.2	  -‐	  Process	  för	  strategiskt	  beslutsfattande	  (fritt	  efter	  Harrisson,	  1996)	  kompletterad	  med	  information	  

om	  beslutsprocessen	  på	  Cloetta	  Fazer 

Även här har vi kompletterat modellen för strategiskt beslutsfattande av Harrison (1996) med 
given information utifrån Cloetta Fazers beslutsprocess. Som Bengt Sjöberg beskrev var motiven 

till nyanskaffningen och således avvecklingen både tekniskt och ekonomiskt förankrade, det vill 
säga minskade kostnader och utökad funktionalitet. Detta var inga uttalade mål från 
verksamhetens sida men vi har valt att även betrakta dessa motiv som målsättningar med 
projektet, varför vi genom detta antagande placerar dessa i figuren för strategiskt beslutsfattande 
(1). Vidare hade Cloetta Fazer, enligt Bengt Sjöberg, två givna alternativ av informationssystem 
(2), det vill säga IFS Applications och SAP. Vid utvärdering (3) av de två alternativen 
genomfördes, av respektive leverantör, en förstudie hos Cloetta Fazer som kartlade och studerade 
verksamhetens processer samt beskrev hur respektive systemlösning skulle stödja dessa. Trots att 

systemen i slutändan visade sig vara tämligen likvärdiga föll valet på IFS Applications, vilket enligt 
Bengt Sjöberg i viss mån även grundade sig i det faktum att Cloetta Fazers produktionsbolag vid 
tidpunkten redan nyttjade IFS systemlösning. Beslut om implementering (4) fattades varpå 
Cloetta Fazer sedan påbörjade implementeringen av beslutet (5), där vi även antar att självklara 
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moment genomfördes såsom informering till berörda parter. Nyinförande innebar även, som 
tidigare nämnt, ett indirekt beslut om avveckling av ESSDIALOG, vilken påbörjades i samband 
med verkställandet av beslutet. 

5.2.3 Genomförande	  

För Cloetta Fazers del bestod avvecklingsarbetet till stor del av migrering och arkivering av 
information från det äldre systemet. Eftersom detta arbete genomfördes i mindre delprojekt antar 
vi inledningsvis att någon form av informering och arbetsfördelning från högre organisatorisk 
nivå har ägt rum. Vid diskussion kring detta område uppgav Bengt Sjöberg vidare att det vid 
migrerings- och arkiveringsarbetet inte var helt trivialt att avgöra vilken information som skulle 
migreras respektive arkiveras. Detta nämns även av Brandt (2007) som menar att insamling och 
beskrivning av relevant information är av stor vikt vid den här typen av arbete, oavsett vilken 
organisation eller organisationstyp det avser. Vi kan även dra en teoretisk parallell till Jacobsen & 

Thorsvik (2002) som hävdar att det vid beslutsfattande sällan är bristen på information som 
skapar problem utan snarare hur man skiljer mellan viktig och mindre viktig information. I 
Cloetta Fazers fall genomfördes sorteringen av information även med stöd av leverantören IFS 
som med kunskap och erfarenhet delvis kunde styra arbetet och avgöra vilken information som 
var av relevans även i framtiden.  

Migrerings och arkiveringsarbetet inom Cloetta Fazer genomfördes enligt Bengt Sjöberg som 
nämnts i mindre delprojekt för olika verksamhetsområden, exempelvis order, lager, inköp, 
prognos och ekonomi där respektive projektledare inom avdelningarna, i samråd med 

leverantören, var ansvariga för arbetets planering och genomförande. Planering och 
genomförande av migrering är vidare något som återkommer i Brandts (2007) resonemang där 
det bland annat framgår att en migrationsplan bör skapas inför arbetet. Med utgångspunkt i det 
faktum att enskilda projektledare hade ansvar för migreringsarbetet inom respektive avdelning 
gör vi vidare ett antagande med koppling till Brandt (2007). I planeringen utgår vi från att 
respektive projektledare ansvarade för och skapade exempelvis beskrivningar över hur 
information ska hanteras, hur arbetet ska genomföras samt även generell information avseende 
migrering och arkivering inom avdelningen. Detta förstärks även av Bengt Sjöbergs uttalande där 

han menar att varje projektledare, för respektive avdelning, framställde och presenterade en 
projektplan som granskades och godkändes på en högre projektnivå innan det faktiska arbetet 
påbörjades. 

5.3 Komparativ	  analys	  

Efter en analytisk kartläggning av de två empiriska fallen med kopplingar till teori och egna 

iakttagelser väljer vi här att sammanställa ovan dragna slutsatser för att ytterligare förtydliga 
likheter och skillnader avseende avvecklingsprocessen. Även här behandlas uppsatsens första 
frågeställning men med fokus på hur avvecklingsprocessen i de studerade företagen förhåller sig 
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till varandra. Vi kan utifrån tidigare analys fastställa att avvecklingsprojekten har både likheter och 
skillnader avseende motiv till utförd avveckling och nyanskaffning av verksamhetsstödjande 
informationssystem. Hos Saab ICT framgick att beslut om avveckling av befintliga system 

fattades före beslut om vilket informationssystem som skulle ersätta dessa. Med anledning av 
Saab ICT:s problemfokus samt uppfattningen om att motiv och ifrågasättanden var tämligen 
kritiska för verksamheten har vi valt att klassificera dessa som hot. Förlegad teknologi och dyra 
driftsmiljöer var motiv som återkom även hos Cloetta Fazer och som tillsammans med deras 
uttalade brist på utveckling hos leverantören även här klassificerades som hot för deras framtida 
verksamhet. Utöver detta nämndes även att nya funktioner fanns i nya system som man sedan 
tidigare hade sett över, ett motiv som vi i sammanhanget snarare uppfattade och valde att 
klassificera som en möjlighet till förbättring. Nedan följer en sammanfattning av företagens motiv 

till systemavveckling samt nyutveckling/anskaffning. 

 

Figur	  5.3	  -‐	  Sammanfattning	  av	  motiv	  till	  avveckling	  

Vidare har vi genom kopplingar till Harrison (1996) kunnat konstatera att båda företagens 
avvecklingsprocesser föregick av ett strategiskt beslutsfattande där man utifrån målsättningar tagit 

fram och värderat olika alternativa systemlösningar och slutligen fattat beslut om vad som ska 
ersätta befintliga system. Beslutsimplementeringen har, enligt vår uppfattning, sedan främst 
bestått i att informera och tillsätta personal för att behandla såväl avveckling som 
nyutveckling/anskaffning.  

Avvecklingen har i båda fallen utförts specifikt för olika system och affärsenheter inom 
organisationerna där en individ tilldelats det yttersta ansvaret för genomförandet. Det praktiska 
arbetet har sedan främst bestått i att planera och genomföra insamling, värdering och senare 

migrering och arkivering av information. 

5.4 Grund	  för	  modellframställning	  

Med grund i studiens andra frågeställning som återges nedan vill vi här lägga grunden för den 
avvecklingsmodell vi avser presentera i uppsatsens resultat.  
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Hur kan vi, utifrån kartläggning av respektive företags avvecklingsprojekt samt teoretiska utgångspunkter, 
utforma en grafisk visualisering av systemavvecklingsprocessen? 

Modellen är tänkt att mer detaljerat åskådliggöra avvecklingsprocessen och därmed komplettera 

det sista momentet i livscykelmodellen av Andersen (1994) som presenterades i den teoretiska 
referensramen.  

5.4.1 Motiv	  och	  ifrågasättande	  

Inledningsvis har vi valt att utifrån livscykelmodellen av Andersen (1994) rikta fokus mot de 
avslutande faserna för förvaltning och drift samt avveckling som vidare kompletteras med våra 
inledande teoretiska och empiriska fynd. Med utgångspunkt i Anell & Perssons (1982) resultat 
från verksamhetsavveckling har vi, som tidigare nämnts, lyckats dra paralleller till avveckling av 
informationssystem som vi också upplever genomgår faserna ifrågasättande, beslut och 
genomförande. Genom empiriska studier har vi sedan sett att dessa faser kan inkluderas som 

moment i slutskedet av Andersen (1994) livscykelmodell. Hos både Saab ICT och Cloetta Fazer 
har det exempelvis vid någon tidpunkt i informationssystemens drift och förvaltning skett ett 
ifrågasättande, antingen rörande problem i befintliga informationssystem alternativt möjligheter i 
nya systemlösningar. Anell & Persson (1982) förklarar i litteraturen om verksamhetsavveckling att 
en verksamhet är i kris när den börjar ifrågasättas på allvar, något vi i kopplingen till avveckling 
av informationssystem dock inte är beredda att hålla med om. Vår uppfattning är, som tidigare 
nämnts, att ett ifrågasättande kan avse såväl existerande hot som nya möjligheter och att dessa 
vidare utgör motiv till eventuell avveckling. 

För att ytterligare tydliggöra motivklassificeringen handlar det enligt vår uppfattning om huruvida 
deras underliggande faktorer är kritiska för verksamheten eller ej. Motiv klassificerade som hot är 
sådana som mer eller mindre tvingar verksamheten in i en problemlösningsprocess där avveckling 
många gånger kan vara en utväg. Ett exempel ur empiriska studier hos Saab var hur befintliga 
kostnader för drift, som var oacceptabla, hade hög prioritet i det kommande projektet och 
därmed också stor inverkan på avvecklingsbeslutet. Likväl såg vi hos Cloetta Fazer att begränsad 
utveckling från leverantörens sida kunde uppfattas som ett hot, vilket var ett resultat av att 
leverantören sattes i konkurs och det återuppstartade bolaget endast tillhandahöll support och 

mindre anpassningar till sina befintliga kunder. Ett värre scenario hade exempelvis varit om 
leverantören helt försvann från marknaden. Cloetta Fazer hade då försatts i en kritisk situation 
vilket också visar på att hot kan uppstå och initieras externt utanför den egna organisationen. 

När vi istället ser till ett av Cloetta Fazers motiv där man upplevde att nya värdefulla funktioner 
fanns i nya system var vi snarare av uppfattningen att detta kunde klassificeras som en möjlighet. 
Cloetta Fazers befintliga informationssystem kunde anpassas för att tillgodose deras behov varför 
det därmed inte var kritiskt för verksamhetens fortsatta funktion. Däremot såg man stora fördelar 
i att anskaffa ett nytt system där efterfrågade funktioner fanns i standardutförande. 
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5.4.2 Beslut	  

Motiven har som framgick av tidigare kartläggning legat till grund för ett strategiskt 
beslutsfattande och processen att ta fram, värdera och välja alternativa systemlösningar. Då motiv 
och ifrågasättanden är tillräckligt starka för att överväga avveckling bör man således träda in i en 

beslutsfas som enligt de empiriska studierna pågått i ett gränsland mellan drift och förvaltning 
och senare avveckling. Därav upplever vi att Andersen (1994) saknar en mellanliggande fas för 
beslut om avveckling i sin livscykelmodell. Anledningen till vår uppfattning om att denna fas inte 
bör placeras inom ramen för själva avvecklingen är att ett beslut dels kan innefatta aspekter 
rörande nyutveckling men också resultera i att man återgår till att arbeta i befintliga 
informationssystem. 

5.4.3 Genomförande	  

Naturligt är sedan att placera genomförandet under fasen för avveckling som tar vid först när 
beslut om avveckling fattats. Vi upplever nämligen att beslutsfasen kan resultera i fastställanden 

om att avveckling inte är aktuellt och att verksamheten då återgår till drift och förvaltning av 
befintliga informationssystem. Här vittnar de båda empiriska studierna om att 
beslutsimplementeringen skett i form av vad Brandt (2007) benämner som informering där man 
gör klart för berörda parter om vad som ska genomföras och fördelar arbetsuppgifter, i dessa fall 
med utgångspunkt i enskilda informationssystem eller affärsenheter. Informeringen kan således 
också ses som en inledande planering för den informationsbehandling i form av migrering och 
arkivering som vi vidare sett, med grund i både teori och empiri, utgör huvudaktiviteter inom 
avvecklingen. Detaljerad planering för genomförandet har i de studerade fallen sedan skett 

specifikt för respektive informationssystem eller affärsenhet där man vidare värderat aktuell 
informationen och beslutat om den ska migreras, arkiveras eller makuleras. Dessa aktiviteter 
anser vi nödvändiga i de fall där avvecklade informationssystem ska ersättas med nya. 

5.4.4 Nyutveckling/anskaffning	  i	  beaktning	  

Studiens fokus riktas alltså mot avveckling av informationssystem varför vi hittills ständigt påmint 
oss själva om att ha en tydlig distinktion mellan detta område och nyutveckling/anskaffning i våra 
resonemang. Under uppsatsens gång och främst vid intervjutillfällen har vi dock märkt att såväl 
vårt eget som respondenternas fokus emellertid tenderat skifta över till att behandla 
nyutveckling/anskaffning istället för avveckling varför vi upplever det svårt, för att inte säga 
omöjligt, att helt bortse från området. Av empirin framgår således att beslut, oavsett om de i 

första hand rör avveckling eller nyutveckling/anskaffning, är indirekta resultat av varandra. 
Därmed konstaterar vi att dessa beslut fattas inom en och samma kontext där avveckling tenderar 
vara en förutsättning för att bereda mark för nya potentiellt avlösande informationssystem. 

Vi har därför genom studien också sett att när ett eller fler informationssystem ska avvecklas och 
ersättas med nya systemlösningar finns moment och aktiviteter som utgör beståndsdelar för såväl 
avveckling som nyutveckling/anskaffning, vilket tyder på att processerna uppenbarligen påverkar 
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varandra. Motiv har empiriskt visat sig beröra såväl avveckling som nyutveckling/anskaffning och 
hos både Saab ICT och Cloetta Fazer framgick att avvecklingen av existerande 
informationssystem pågick i parallella delprojekt vid sidan om anskaffning av IFS Applications. 
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Kapitel	  6 	  

Resultat	  
I kapitlet beskriver vi studiens avslutande resultat och framställning av en översiktlig modell över 
systemavvecklingsprocessen. Vi har med utgångspunkt i tidigare analys huvudsakligen arbetat med 
modellframställningen utifrån tre steg vilka slutligen genererat avvecklingsmodellen som finns illustrerad i figur 6.4.	  

6.1 Modellframställning	  

Vår grafiska illustration av avvecklingsprocessen inleds med en förstoring av de avslutande 
faserna för förvaltning och drift i livscykelmodellen av Andersen (1994) (se figur 6.1). Här 
konstaterar vi att det vid någon tidpunkt i informationssystemens drift och förvaltning sker ett 
initialt ifrågasättande som ofta mynnat ut i motiv och underlag vid beslutsfattande vilket vi vidare 
betraktar som själva startskottet för avvecklingens genomförande. 

 

Figur	  6.1	  -‐	  Modellframställning,	  steg	  1	  	  

I analysen framgick att tillräckligt starka motiv till avveckling initierar ett beslutsfattande likt det 
som beskrivs i figuren ovan. Dock vill vi här återigen påpeka livscykelmodellens avsaknad av en 
mellanliggande fas för detta eftersom beslut bör betraktas som en process snarare än en fast 

milstolpe. Därav väljer vi att komplettera den abrupta övergången till avveckling med en 
beslutsfas, strategisk eller icke strategisk, vilket beskrivs i den vidareutvecklade figuren 6.2 nedan. 
Med utgångspunkt i avsnitt 5.4.3 Genomförande inkluderas sedan genomförandet i fasen för 
avveckling där de mer praktiska momenten i form av informering, planering, arkivering och 
migrering tar vid. 
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Figur	  6.2	  -‐	  Modellframställning,	  steg	  2	  

I analysen framgår slutligen att det vid studier kring systemavveckling varit svårt att helt bortse 
från området nyutveckling/anskaffning eftersom avvecklade informationssystem ska ersätts med 
nya och dessa projekt ofta bedrivs parallellt. Under det pågående arbete har vi därför kunnat se 
en uppenbar påverkan processerna emellan där det finns moment och aktiviteter som utgör 
beståndsdelar för såväl avveckling som nyutveckling/anskaffning. Vi har i analysen bland annat 
konstaterat att motiv kan klassificeras som hot respektive möjligheter beroende på om de baseras 

på problem i befintliga informationssystem alternativt möjliga förbättringar i nya systemlösningar, 
vilket beskrivs i figur 6.3 nedan. Den slutliga klassificeringen baseras på huruvida motivens 
underliggande faktorer är kritiska för verksamheten eller ej och nedan tydliggörs hur ett motiv 
kring kostnader kan klassificerat som hot eller möjlighet. Figur 6.3 illustrerar interna förhållanden 
men noteras bör dock att hot, som framgick i analysen, likväl kan föranledas av externa faktorer 
utanför den egna organisationen. 

 
Figur	  6.3	  -‐	  Illustration	  av	  motivklassificering	  	  

Med anledning av ovanstående slutsats anser vi det således rimligt att i en vidareutveckling av 
modellen även lägga till argument för nyutveckling som ett alternativt motiv. Att ett beslut om 
avveckling också innebär ett indirekt beslut om nyutveckling/anskaffning alternativt tvärtom har 
vidare lett oss till slutsatsen om att en ny systemlivscykel växer fram parallellt med avvecklingen. 
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Likväl kan vi som tidigare nämnts också se att informering om avveckling många gånger innebär 
indirekt informering om nyutveckling/anskaffning och vice versa.  

Slutligen vill vi med utgångspunkt i det faktum att avvecklingen sker som delprojekt parallellt 

med nyutveckling/anskaffning också poängtera att planeringen för avveckling även den kan ses 
som en delplanering i en större helhet som därför delvis genomsyras av aspekter i båda 
processerna. Detta har sammantaget utgjort grunden för vår slutgiltiga illustration av 
avvecklingsprocessen som presenteras i figur 6.4 nedan. Noteras bör dock att avvecklingen inte 
nödvändigtvis måste slutföras i samband med avslutad förändringsanalys. I Saab ICT:s fall pågick 
exempelvis avvecklingsaktivitet i viss mån även efter implementering av ersättande system. Syftet 
med denna del av figuren är endast att visualisera den parallella överlappningen mellan avveckling 
och nyutveckling. 

 

Figur	  6.4	  -‐	  Översiktsmodell	  över	  systemavvecklingsprocessen 
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Kapitel	  7 	  

Reflektion	  
I detta avslutande kapitel diskuterar vi självkritiskt kring uppsatsens genomförande samt ger möjliga förslag på 
vidare forskning inom området avveckling av informationssystem.	  

7.1 Genomförande 

Inledningsvis anser vi oss nöjda med vår studie som vi upplever är väl genomarbetad och har gett 
oss en klarare bild över vad avveckling av informationssystem innebär. Vår förhoppning är också 
att detta förmedlats till läsaren och att uppsatsen därmed bringat klarhet kring 
avvecklingsprocessens huvudsakliga uppbyggnad. 

Allteftersom arbetet fortlöpt har vi noterat att det faktiska genomförandet var ganska strikt 
fokuserat på migrering och arkivering vilket vidare skett på ett tämligen rutinmässigt sätt hos de 

studerade företagen. Därför kom det praktiska genomförandet att behandlas i förhållandevis liten 
skala jämfört vad vi tidigare hade trott. Momenten bör naturligtvis betraktas som nödvändiga 
inom ett avvecklingsprojekt och vi är av uppfattningen att aktiviteterna bör variera i svårighet 
beroende på omfattning, komplexitet samt typ2 av information som ska behandlas. Studien 
tenderade således skifta fokus mot de inledande faserna där i huvudsak ifrågasättande, motiv och 
beslut samt frågan om varför man avvecklar var centrala utgångspunkter. Som framgår av studien 
har vi också uppmärksammat en närmare koppling mellan avveckling och 
nyutveckling/anskaffning än vad vi från början hade förväntat oss, vilket har fått oss att inse att 

de många gånger överlappande processerna kan påverka varandra i form av gemensamma 
aktiviteter och arbetsmoment. Ur detta konstaterande har vi observerat ytterligare problematik då 
det är svårt att placera givna aktiviteter till ett specifikt område. Fortfarande kvarstår dock frågan 
hur viktigt är det att göra en distinktion mellan avveckling och nyutveckling/anskaffning? 

Den största svagheten vi upplevt är det ringa antal respondenter som intervjuats. Vår ambition 
var att det empiriska underlaget från avvecklingen vid Cloetta Fazer skulle utgjorts av uttalanden 
från flera respondenter. Vår inledande strävan var dessutom att utföra empiriska studier vid tre 
företag med varierande affärsinriktningar för att erhålla bredare och djupare information om 

                                                
2 Information kan exempelvis vara bunden av lagar eller klassas som företagshemlig. 
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avveckling i olika branschmiljöer. Vi anser dock, trots detta, att vi erhållit en godtycklig bredd i 
vår datainsamling som har gett goda förutsättningar för att dra rimliga och trovärdiga slutsatser. 

7.2 Vidare	  forskning	  
Den framarbetade avvecklingsmodellen i figur 6.4 betonas alltså som översiktsmodell varför vi 
fortfarande är medvetna om att den inte kan anses fullständigt heltäckande, något som heller inte 
var vår inledande ambition. Målsättningen anser vi dock uppfylld där vi genom uppsatsen och 
modellen ville lyfta fram och belysa ämnet avveckling av informationssystem, vilket precis som i 
exemplet produktavveckling verkar präglats av ett tidigare ointresse.  

Förhoppningen är, som framgick av syftet, att uppsatsen kan bidra med inspiration för vidare 
forskning och vi ser många möjligheter att i efterföljande studier förtydliga och utöka modellen 
med ytterligare detaljer och synpunkter ur flera perspektiv. En idé skulle också kunna vara att 
försöka komplettera modellen med element som gör den mer praktiskt tillämpbar som verktyg 
vid systemavveckling. Eftersom modellen i nuläget visualiserar avvecklingen som en sekventiell 
och vattenfallsenlig process anser vi då att den bör kompletteras med metodmässiga aspekter 
som återfinns i åtskilliga systemutvecklingssammanhang. Vi upplever exempelvis att modellen har 
en god grund för att vidare illustrera tillämpandet av en iterativ arbetsgång där man inte 

nödvändigtvis avslutar en fas vid övergång till en annan. Ett exempel är hur beslutsfasen kan 
omarbetas då nya motiv uppstår i efterhand samt att komplikationer i genomförandet kan leda till 
att beslut måste omprövas. Noteras bör också, som vi varit inne på tidigare, att beslutsfasen likväl 
kan resultera i fastställanden om att återgå till ursprungliga arbetsformer och informationssystem. 

Fortsättningsvis reflekterar vi kring en parallell till agila systemutvecklingsmetoder där man på ett 
inkrementellt och iterativt sätt skulle kunna arbeta med mindre regelbundna 
avvecklingsleveranser som utvärderas löpande och kan ändras för att möta nya krav och behov. I 
de empiriska studierna genomfördes bland annat migrering och arkivering av stora mängder 

information. Här skulle ett agilt arbetssätt kunna tillämpas och eventuellt minimera risken för att 
större fel upptäcks i ett sent skede. 

Med grund i ovanstående reflektion ser vi också många möjligheter i hur modellen skulle kunna 
utvecklas till att bli mer fristående från systemlivscykeln. Vi anser bland annat att man i 
Andersens (1994) modell över systemlivscykeln gör det ganska enkelt för sig genom att tämligen 
sporadiskt placera en enstaka fas för avveckling i slutskedet. Vi anar att avveckling likt 
systemutveckling snarare skulle kunna omges av en måsvinge och vidare presenteras med 
innefattande moment som exempelvis beslutsfattande, analys/förstudie och realisering med mera. 

I våra empiriska studier framgår nämligen, som tidigare nämnts, att avveckling många gånger 
pågått parallellt med utveckling och till viss del sträckt sig över färdigställd implementering av 
ersättande system. 
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Intressant skulle också vara att studera systemavveckling ur ett ekonomiskt perspektiv ur vilket 
vår inledande inspiration faktiskt väcktes. Vi har under studien många gånger funderat kring 
huruvida kostnader för avveckling är omfattande eller försumbara men tyvärr upplevt brist i både 

tid och tillräcklig kunskap för att undersöka frågan vidare. Vi förmår också tro att avvecklingens 
nära koppling till nyutveckling/anskaffning gör det svårt att mäta dess kostnader som följaktligen 
måste konstateras tillhöra någon av processerna alternativt fördelas på ett motiverat sätt. 

Slutligen vill vi också framhäva att uppsatsen berör många specifika områden inom avveckling 
och vi inser att så gott som samtliga skulle kunna brytas ned och behandlas enskilt på en djupare 
nivå, vilket ger utrymme för såväl tekniskt som samhällsvetenskapligt lagda studier.  

 



58 
 



59 
 

 

Referenser	  

Litteratur	  

Andersen, E. (1994) Systemutveckling - principer, metoder och tekniker, andra upplagan, 
Studentlitteratur, Lund, ISBN 91-44-31042-0 

Andersen, I. (1998) Den uppenbara verkligheten - val av samhällsvetenskaplig metod, Studentlitteratur, 
Lund, ISBN 91-44-00627-6 

Anell, B., Persson, B. (1982) Avveckling av verksamhet, Forskningsprogrammet avveckling och 
utveckling, Linköpings universitet, Linköping, ISBN 91-7372-590-0 

Avison, D., Shah, H. (1997) The Information Systems Development Life Cycle: A First Course in 
Information Systems, McGraw-Hill Book Company Europe (UK), ISBN 0-07-709244-9  

Backman, J. (1998) Rapporter och uppsatser, Studentlitteratur, Lund, ISBN 91-44-00417-6 

Bergvall, M. (1995) Systemförvaltning i praktiken - en kvalitativ studie avseende centrala begrepp, aktiviteter 
och ansvarsroller, Licentiatavhandling, Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet, 
Linköping, ISBN 91-7871-587-3 

Brandt, P. (2005) Systemförvaltningsmodeller, Institutionen för informatik, Ekonomihögskolan, 
Lunds universitet, ISBN 91-628-6641-9 

Brandt, P. (2007) Systemförvaltningshandboken v 9.0, ITligence, Stockholm, ISBN 978-972281-6-9 

Bryman, A. (2002) Samhällsvetenskapliga metoder, Liber AB, Malmö, ISBN 978-91-47-06402-1 

Eriksson, L., Wiedersheim-Paul, F. (1999) Att utreda, forska och rapportera, Liber AB, Malmö,  
ISBN 91-47-04395-4 

Eriksson, M. (2008) Migrering mellan plattformar, Examensarbete, KTH, Skolan för datavetenskap 
och kommunikation, Stockholm, ISRN-KTH/CSC/E--08/090--SE 

Gustavsson, B. (2004) Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, tredje upplagan, 
Studentlitteratur, Lund, ISBN 978-91-44-03512-3 

Harrison, E F. (1996) A process perspective on strategic decision making, Management decision Vol. 34 
No. 1, 46-53, ISSN 0025-1747 



60 
 

Harrison, E. F., Pelletier, M. A. (2000) Levels of strategic success, Management decision, Vol. 38 No. 
2, 107-117, ISSN 0025-1747 

Isaksson, T., Nordlund, M., Sjödin, J. (1998) Långtidsarkivering av digital information - Implementering i 
systemutvecklingsarbetet, Examensarbete, Systemvetarprogrammet, Luleå tekniska universitet,  
ISRN LTU-SV-EX--98/19--SE  

Jacobsen, D. I., Thorsvik, J. (2002) Hur moderna organisationer fungerar, andra upplagan, 
Studentlitteratur, Lund, ISBN 978-91-44-02276-5 

Larsen, A. K. (2009) Metod helt enkelt - en introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Gleerups 
Utbildning AB, Malmö, ISBN 978-91-40-66479-2 

Maltén, A. (1997) Pedagogiska frågeställningar - en introduktion till pedagogiken, Studentlitteratur, Lund, 
ISBN 91-44-00125-8 

Nordström, M., Welander, T. (2007) Mera affärsmässig förvaltningsstyrning - en bok om (system-) 
förvaltning, Dataföreningen i Sverige, Stockholm, ISBN 978-91-88862-20-4 

Rentzhog, O. (1998) Processorientering - en grund för morgondagens organisationer, Studentlitteratur, 
Lund, ISBN 978-91-44-00654-3 

Repstad, P. (2007) Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, fjärde upplagan, 
Studentlitteratur, Lund, ISBN 978-91-44-04825-3 

Svenska språknämnden. (2005) Svenska skrivregler, andra upplagan, Liber AB, Stockholm,  
ISBN 47-04974-X 

Elektroniska	  källor	  

Alexandersson, J., Rosenquist, T. (2008) Samförståelse inom mjukvaruutveckling - visioner, utvecklare och 
brukskvaliteter, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet, 
Linköping, ISRN LIU-IEI-FIL-A--09/00408--SE 
  Hämtad från: <http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:133956/FULLTEXT01> 

Senast besökt: 2010-06-02 

Cloetta (2009) Företaget, cloetta.se 
  Hämtad från: <http://www.cloetta.se/sv/Foretaget.aspx> 
Senast besökt: 2010-05-26 

Goldkuhl, G., Nilsson, E. (2000) Ökad IT-användning - vad händer med organisationers och människors 
förmåga, Centrum för studier av Människa, Teknik och Organisation (CMTO), Linköpings 
universitet och Internationella Handelshögskolan i Jönköping 

  Hämtad från: <http://www.vits.org/publikationer/dokument/290.pdf> 

Senast besökt: 2010-05-23 



61 
 

Hjelm, G., Kähkönen, M. (2009) Verksamhetsnytta vid användande av handdatorer - En studie med fokus 
på fältarbetare i tjänsteföretag, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings 
universitet, Linköping, ISRN LIU-IEI-FIL-G--09/00368--SE 

  Hämtad från: <http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:279039/FULLTEXT01> 
Senast besökt: 2010-05-06 

Hässleholms kommun (2007) IT-säkerhetsinstruktion - Förvaltning, Kommunal författningssamling 
  Hämtad från: <http://www.hassleholm.se/12345> 

Senast besökt: 2010-06-02 

Högskolan i Jönköping (2006) Systemförvaltningsmodell Rodret, Kap 4: Roller och ansvar 
  Hämtad från: <http://www.hj.se/dokument/rodret/roller_ansvar.pdf> 
Senast besökt: 2010-06-02 

IFS (2010) Kunder, ifs.se 
  Hämtad från: <http://www.ifsworld.com/se/customers/cloetta_fazer.asp> 
Senast besökt: 2010-05-23 

Karlsson, P., Lindström, Ö., Lindquist, M. (2005) Produktavveckling - Fallstudier på två svenska företag, 
Ekonomihögskolan, Mälardalens högskola, Västerås 
  Hämtad från: <http://www.eki.mdh.se/uppsatser/seminarie/foretagsekonomi/VT2005-FEK-D-863.pdf> 
Senast besökt: 2010-05-13 

Karlskrona kommun (2007) Informationssäkerhetspolicy 
..Hämtad.från:.<http://karlskrona.se/Global/Karlskrona%20kommun/Dokument/Om%20kommunen/Policy/

Informationssakerhetspolicy.pdf> 

Senast besökt: 2010-06-02 

Klingensjö, K. (2006) Ledarskapets och delaktighetens betydelse i ett strategiskt förändringsarbete - En 
fallstudie om verksamhetsutveckling vid Volvo Wheel Loaders, Civilingenjörsprogrammet, Luleå tekniska 
universitet, ISRN LTU-EX--06/159--SE 
  Hämtad från: <http://epubl.luth.se/1402-1617/2006/159/LTU-EX-06159-SE.pdf> 

Senast besökt: 2010-05-24 

Lunds universitet (2000) Digital arkivering vid Lunds universitet - riktlinjer & rekommendationer, Lund 
  Hämtad från: <http://www5.lu.se/upload/Juridiskaenheten/digitalarkivering.pdf> 

Senast besökt: 2010-05-20 

Nordström, M., Hammar, A-M. (2009) Förvaltningsobjekt på Saab - en fallstudie i forskningsprojektet 
Arkitekturell Systemförvaltning, Kunskapsinitiativet om systemförvaltning 
  Hämtad från: <http://www.vits.org/uploads/Saab_fallstudierapport_ver_1_2.pdf> 
Senast besökt: 2010-05-15 



62 
 

Region Skåne (2007) Informationssäkerhetshandbok, Kap 10: Anskaffning, utveckling, underhåll och 
avveckling av informationssystem 
  Hämtad från: <http://www.skane.se/upload/Webbplatser/Informationssäkerhet/IT-

handbok/Pdf_kap%25201-13/10_Anskaffn_utv_underhall.pdf> 
Senast besökt: 2010-06-02 

Steria (2009) Allt fler vill modernisera sina IT-system, Pressmeddelande 5 oktober 2009 
  Hämtad från: <http://www.steria.se/gloria/id/11002621/subid/0> 

Senast besökt: 2010-05-13 

Munliga	  källor	  

Larsson, G (2010-04-22) Individuell intervju, Saab ICT, Linköping 

Petri, C-J. (2010) Styrning av och med IT, föreläsning i kursen Ekonomiska perspektiv på IT-

användning - 725A25, Linköpings universitet, Linköping 
  Presentation: <http://www.iei.liu.se/eis/edu/tdei17/forelasningsunderlag/1.147333/FL02_EIS.pdf> 
Senast besökt: 2010-04-30 

Rådman, S (2010-04-22) Individuell intervju, Saab ICT, Linköping 

Sjöberg, B (2010-05-07) Individuell intervju, Cloetta AB, Ljungsbro 

Styf, G (2010-04-22) Individuell intervju, Saab ICT, Linköping 

 



63 
 

 

Bilaga	  1	  
Ekonomiska	  effekter	  av	  systeminförande	  (fritt	  efter	  Petri,	  2010)	  
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Bilaga	  2	  
Intervjuguide	  vid	  företagsbesök	  

Vi studerar för tillfället fjärde året inom det systemvetenskapliga programmet vid Linköpings 
universitet, där vi nu skriver vår magisteruppsats. Syftet med uppsatsen är att undersöka och 

studera ämnet avveckling av informationssystem. Eftersom området är förhållandevis 
outforskat inom den akademiska världen har vi för avsikt att övergripande introducera ämnet 
samt eventuellt utarbeta en modell över generella beståndsdelar i avvecklingsprocessen. Med 
detta som grund vill vi således samla in empirisk data från verksamheter som genomfört 
avvecklingar och utfasningar av informationssystem. 
 

Bakgrund 

 Berätta kort om dig själv 

 Vilken är din funktion inom verksamheten?  

 Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

Avvecklingsprojektet 

 Beskriv kort vad avvecklingsprojektet innebar 

o Befintliga och ersättande system 

 Hur och när fattades beslut om avveckling? 

 Beskriv motivet/motiven till avvecklingen av de befintliga systemen 

 Hur förhöll sig avvecklingen gentemot nyutvecklingen/anskaffning 

 Vilka var projektets övergripande faser/moment? 

o Beskriv respektive fas/moment (omfattning, resursåtgång, planering, informering, 
genomförande, eventuell arkivering och datamigrering) 

 Vilken roll hade du inom projektet? 

 Arbetade ni efter någon specifik avvecklingsmodell eller avvecklingsplan?  

o Finns i så fall någon dokumentation vi kan ta del av? 

 Stötte ni på några komplikationer i projektet?  

o Individ-/gruppspecifika komplikationer? 
o Förekom något motstånd mot avvecklingen? 

 Gick avvecklingen som förväntat? 

o Vad gick bra/mindre bra? 
o Vilka lärdomar har ni erhållit? 
o Vad skulle ni göra annorlunda idag? 


