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Sammanfattning

Av dagens affärssystem krävs det att spårbarheten är större och
mer pålitlig än tidigare. På grund av att affärssystem blir allt
vanligare, infinner sig på fler marknader och kan i vissa fall vara
kärnan i ett företag är detta ett krav. Examensarbetet är utfört
på Infor i Linköping som tillhandahåller affärssystemet M3. Efter
Enron-skandalen skapades flertalet regleringar och lagar som fö-
retag måste anpassa sig efter. Vi har undersökt vad som krävs för
att tillmötesgå dessa krav och försökt hitta en minsta gemensam
nämnare för flertalet lagar och myndigheter. Det här innebär att
Infor vet vilka krav som kommer eller redan ställs på dem och
deras kunder, och kan anpassa sig därefter för att stå konkur-
renskraftiga gentemot konkurrenter. Vi visar hur en prototyp kan
implementeras som tillmötesgår dessa krav, och diskuterar även
vad som ytterligare krävs för att prototypen ska bli en fullgod
implementation för Infor.
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Förord

Vi skulle vilja tacka alla inblandade i examensarbetet för god
vägledning och positiv attityd. Det har varit en både lärorik och
intressant upplevelse där teori blandats med praktik.
På Infor vill vi tacka samtliga medarbetare för deras engagemang
och hjälpsamhet – i synnerhet Eva Kallerman, Olov Davidsson
och Håkan Lundh som alla tagit extra ansvar och stöttat oss i
arbetet. Till sist vill vi tacka Ola Leifler som agerat både hand-
ledare och examinator. Vi har lärt oss mycket och är väldigt
tacksamma för den hjälp vi har fått av alla involverade.
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Kapitel 1

Inledning

Kapitlet beskriver det övergripande problemet, syftet med exa-
mensarbetet, frågeställningen och de avgränsningar som gjorts.

1.1 Motivering

I takt med ökad digitalisering av affärsinformation ställs också
högre krav på de system som tillhandahåller informationen, det
vill säga affärssystem. Kraven är utformade för att underlätta
granskning av företagen från exempelvis myndigheter som Food
and Drug Administration (FDA) i USA. FDA är en organisation
som syftar till att främja och skydda den allmänna hälsan hos
USA:s befolkning. Det här arbetet utförs genom att tillhanda-
hålla standarder och regelverk för en stor mängd branscher. Re-
gelverken riktar sig främst mot industrier och deras verksamhet
men även mot dem som indirekt är inblandade i den verksamhet
som regleras, i det här fallet M3. För att säkerställa att kraven
följs besöks ibland företag av personal som utför slumpmässiga
granskningar. De här personernas uppgift är att se till att alla
regleringar efterföljs. Det är då viktigt att kunna visa att allt
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1.2. SYFTE KAPITEL 1. INLEDNING

sköts på ett, enligt kraven, korrekt vis.

För att affärssystemet M3 ska kunna vara med och mäta sig
med konkurrerande system kvalitetsmässigt krävs det att de kan
påvisa att systemet är kompatibelt med de stora standardise-
ringsorganen. Det är därför av stor vikt att M3 utvärderas och
testas mot de krav som ställs. De krav som ställs på M3 är krav
på spårbarhet av systemhändelser.

1.2 Syfte

Examensarbetet går ut på att undersöka hur spårbarhet i affärs-
system ska vara utformat utgående från de myndigheter, lagar
och standardiseringsorgan som direkt eller indirekt reglerar M3
och dess kunder. Resultatet presenteras i en rapport. Rapporten
ligger till grund för M3:s fortsatta utveckling av systemet - syftet
är att M3 ska kunna underlätta för sina samarbetspartners och
kunder i arbetet att uppfylla de krav som ställs på dem av stan-
dardiseringsorgan och myndigheter. En prototyp implementeras
sedan utgående från resultatet av undersökningen. Syftet med
prototypen är att visa hur spårbarhet kan främjas i systemet och
hur det hjälper M3 och dess kunder.

1.3 Frågeställning

1. Vilka krav ställer myndigheter, standardiseringsorgan och
lagar på spårbarhet i affärssystem?
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1.4. AVGRÄNSNINGAR KAPITEL 1. INLEDNING

2. Hur kan ett affärssystem utformas för att tillmötesgå de
krav som ställs av myndigheter, standardiseringsorgan och
lagar ur en spårbarhetssynvinkel?

3. Kan implementation av aspektorienterad programmering
förbättra spårbarheten i systemet?

1.4 Avgränsningar

Systemet arbetet utfördes i heter LCM. LCM är ett stort och
komplext system där många delar av systemet är helt skilda från
varandra. I början av arbetet var en övergripande förståelse av
hur systemet fungerade viktig att få. Genom att sedan endast
fokusera på en liten del av systemet kunde mer tid ägnas åt
mer kritiska delar av arbetet för att få ett så bra underlag som
möjligt till framtida förändringar i M3. I ett möte med LCM:s
produktchef och systemarkitekt togs beslutet att endast loggning
av installationer och uppdateringar skulle vara med i prototypen.
Beslutet grundade sig i att spårbarhet kring installationer och
uppdateringar var intressantast för Infor.

Integriteten av den databas som används av prototypen tas inte
i beaktande i rapporten. I diskussionen tas problematiken kring
integritet upp och förslag på hur problemen skulle kunna angri-
pas för att tillfredsställa de krav som ställs.

Utvärderingen av standardiseringsorgan avgränsades till att be-
handla de fem, ur Infors perspektiv, mest intressanta organ och
lagar. Anledningen till att endast fem valdes ut berodde på att
det var den amerikanska marknaden som var högaktuell. Vidare
finns det fler internationella och nationella standardiseringsorgan
och lagar att ta i beaktning.
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Kapitel 2

Bakgrund

Infor är ett företag med mer än 12700 anställda i 41 länder. De
har mer än 70 000 kunder, levererar affärsystemlösningar och
tillhandahåller tjänster till företag. M3 är det affärssystem som
tillhandahålls av Infor på avdelningen M3 Technology i Linkö-
ping. Systemet är designat för medelstora till stora företag som
behöver hantera inventarier och tillgångar. Dessa företag finns
främst inom kemi-, distribution-, mode-, samt mat- och dryckes-
industrin.

M3 är uppbyggt av en mängd olika mer eller mindre oberoen-
de moduler som hanterar allt från affärslogik till licensservrar.
Dessa moduler kopplas i sin tur samman genom LifeCycle Ma-
nager (LCM) som är den produkt som Infor tillhandahåller för
att hantera systemet hos kund. LCM används till exempel för
att installera, starta, stoppa, uppdatera och underhålla moduler
och systemet i sin helhet.

4



Kapitel 3

Teori

Kapitlet inleds med problematiken kring spårbarhet, förklaring
av LCM, summering av standardiseringsorgan, lagar och myn-
digheter och deras krav och avslutas med teori kring tänkbara
lösningar.

3.1 Granskning/Auditing

För att kunna utvärdera och resonera kring standardiseringsor-
gan krävdes det förståelse för det engelska begreppet auditing
som blivit översatt till granskning.

Att bli utsatt för en granskning innebär att ett företag blir in-
spekterat av en myndighet eller organisation som de är certifie-
rad eller reglerade av. Även kunder kan anlita granskningsfirmor
som utför granskningar för att säkerställa att saker utförs på ett
korrekt vis. Det här kan vara slumpmässiga eller förutbestämda
inspektioner beroende på vad syftet med inspektionen är. Ex-
empelvis kan en granskning gå ut på att se över vad det finns
för rutiner gällande behörigheter av system eller att statusrap-
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3.1. GRANSKNING/AUDITING KAPITEL 3. TEORI

porter ska finnas tillgängliga. När inspektören besöker företaget
eller organisationen kan denne kräva full tillgång till företagets
materiel som berör verksamheten. Tidigare, innan de digitala
affärssystemens tid, har det främst varit alla ekonomiska doku-
ment för att undersöka att allt varit i sin ordning. Den ökande
digitaliseringen har ändrat det här till att hela datorsystem och
rutiner kring dessa granskas för att upptäcka brister i säkerhet
vilka kan möjliggöra brott av främst ekonomisk karaktär. I de-
lar av affärssystem som hanterar ekonomiska händelser kan en
sådan person be om att få tillgång till databasen och testa olika
databasfrågor för att se om systemet reagerar på ett tillfreds-
ställande vis. Exempel på sådana frågor ges av Debreceny et al.
i en tidskrift [7], där författarna bland annat justerar priser med
en procentsats som anses vara orimlig - ett fall som förväntas
generera någon form av signal eller varning om att tvivelaktiga
händelser har skett i systemet. I fallet de beskriver har de som
förslag att sådana händelser automatiskt bör skicka och generera
mejl till ansvarig person.

Resultatet av den utförda efterforskningen innehåller mestadels
teorier och artiklar relaterade till intrång eller manipulationer av
exempelvis databaser och hur det kan påverka produkter eller
den ekonomiska översikten. Forskning kring förhållningssätt gäl-
lande systemhändelser och modifieringar av hela system i form av
uppdateringar och tillägg är i dagsläget bristfällig. Modifiering
av system kan innebära att sårbarheter utnyttjas eller att in-
ställningar ändras för att dölja brott. Uppdateringar kan läggas
på temporärt för att utnyttja en sårbarhet, därefter kan upp-
dateringen tas bort för att även på så vis dölja spår. Det här
är aspekter som bör tas i anspråk när det kommer till krav på
spårbarhet i framförallt affärssystem eller andra system som har
spårbarhetskrav på sig.
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3.2. BESKRIVNING AV LCM KAPITEL 3. TEORI

3.2 Beskrivning av LCM

Det affärssystem Infor utvecklar och säljer är M3. Ett affärssy-
stem består i de flesta fall av en mängd olika program. Dessa
program används i sin tur för att exempelvis administrera lager-
saldo, föra statistik över slitage på produkter eller sköta handel
och fakturering. Den del av affärssystemet som examensarbetet
fokuserar på är den underliggande funktionaliteten och grunden
som möjliggör administration, underhåll av resterande program
och lösningar som används av slutkund.

Affärssystemet är huvudsakligen utvecklat i programmeringssprå-
ket Java och bygg- och beroendehanteringsprogram som är an-
passade för språket som Maven1 och Ant2. Den främsta anled-
ningen till att utvecklingen sker i Java är för att hålla produkten
plattformsoberoende. Beroende av storleken och prestandan som
krävs av affärssystemet ute hos kund kan systemet installeras på
flertalet olika servrar.

Vid installation krävs det initialt tillgång till servern för att sät-
ta upp databaser och annan kringliggande mjukvara. När denna
installation är klar kan systemet uteslutande hanteras och under-
hållas via en LCM-klient. Det är LCM-klienten kunder använder
vid administration och underhåll. Beroende på användningsom-
råde kan andra moduler installeras och användas. För att använ-
da själva affärssystemet vid exempelvis hantering av lagersaldo
och prissättningar kan till exempel en modul installeras som möj-
liggör tillgång till systemet via en hemsida.

I ett beslut som fattades tillsammans med produktchefen och
systemarkitekten var det främst underhåll av systemet i form
av uppdateringar som var av intresse att undersökas vidare. När
en produkt installerats i LCM får man även tillgång till en av
Infors servrar som tillhandahåller uppdateringar. Vid en uppda-

1
http://maven.apache.org/

2
http://ant.apache.org/
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3.3. SPÅRBARHETSKRAV
PÅ AFFÄRSSYSTEM KAPITEL 3. TEORI

tering väljs den eller de uppdateringar som är av intresse via
LCM-klienten. När det är gjort utförs uppdateringen automa-
tiskt genom att LCM-klienten meddelar LCM-servern att hämta
och installera uppdateringarna från den angivna uppdaterings-
servern.

Liknande flöde går att hänvisa till vid all hantering av LCM-
installationer. LCM-klienten ber LCM-servern utföra en opera-
tion som sedan påverkar andra moduler och tjänster. Den här
förståelsen är viktig att ha vid implementationen av vår proto-
typ som ska fånga systemhändelser.

3.3 Spårbarhetskrav på affärssystem

Institutet, myndigheten, organen och lagen som granskades och
undersöktes var:

• Food and Drug Administration
Myndigheten FDA reglerar de marknader som Infors kun-
der eller kommande kunder verkar inom.

• International Organization for Standardization
Ett av de största standardiseringsorganen i världen.

• National Institute of Standards and Technology
NIST är ett av de största standardiseringsorganen i världen
när det kommer till säkerhet i informationssystem.

• Sarbanes-Oxley Act
SOX är en lag som börsnoterade företag på den amerikans-
ka marknaden måste följa för att få bedriva sin verksamhet.

• SANS
Ett institut som specialiserar sig inom informationssäkerhets-
utbildningar där bland annat granskning är stort.
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3.3. SPÅRBARHETSKRAV
PÅ AFFÄRSSYSTEM KAPITEL 3. TEORI

Nedan följer en beskrivning av respektive standardiseringsorgan
och lag samt vad som är relevant ur exjobbets perspektiv.

3.3.1 Food and Drug Administration

FDA är en myndighet i USA som avser att värna om den ameri-
kanska allmänhetens välmående3 genom att driva på utveckling
av läkemedel och se till att bland annat information om dessa
är korrekt. Inom FDA finns det olika standarder och reglering-
ar som företag och organisationer skall följa för att få bedriva
sin verksamhet. Det här är en stor aktör inom granskning och
reglerar stora delar av den amerikanska mat-, dryck- och läkeme-
delsindustrin.

I regleringarna som är uppsatta finns det en mängd avsnitt som
berör allt från tillverkningsprocesser till hur märkning av pro-
dukter ska se ut. Eftersom FDA spänner över en stor variation
av branscher och industrier är det inte helt klart hur alla regle-
ringar ska tolkas. Det finns vissa dokument för att underlätta
vid tolkning av det som regleringarna. Ibland behöver däremot
egna tolkningar appliceras för att kunna följa de regleringar som
finns.

Det avsnitt som är relevant för denna rapport och Infor är av-
snitt 11 i Code of Federal Regulations Title 21 [2] som behandlar
elektroniska dokument och signaturer samt hur dessa ska han-
teras. Text, grafik, data, ljud och annan digital information i
alla kombinationer som används i ett datorsystem klassas som
elektroniska dokument4 och regleras av FDA. Dokumenten som
berörs är alla de dokument som skapas, redigeras och arkiveras
av en organisation som regleras av FDA5.

3
http://www.fda.gov/AboutFDA/WhatWeDo/default.htm

4
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?fr=11.3

(6)

5
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?fr=11.1

(a)
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3.3. SPÅRBARHETSKRAV
PÅ AFFÄRSSYSTEM KAPITEL 3. TEORI

Kraven som ställs behandlar integriteten av dokument. Det som
beskrivs av dokumenten ska återspegla verkligheten och ej vara
manipulerat enligt CFR [2]. Sekretess skall gälla kring dokumen-
ten så endast behöriga användare har tillgång till systemet. Vid
handhavande av system som hanterar elektroniska dokument ska
ett elektroniskt händelseförlopp finnas tillgängligt som beskriver
händelser i systemet. Detta ska innehålla information om när en
operation utförs som skapar, tar bort eller modifierar elektroniska
dokument i systemet. Vidare ska det även visas vem som utförde
operationen, vid vilken tidpunkt och hur det såg ut innan respek-
tive efter operationen. Den information som sparas ska vara lätt
att läsa och lätt att förstå för människor samt vara tillgänglig
vid en granskning.

3.3.2 International Organization for Standar-
dization

ISO är ett internationellt standardiseringsorgan som tillhanda-
håller standarder inom en mängd olika områden, allt från landsko-
der till kvalitetshantering6. Standarderna är utvecklade för att
öka kvalitet, säkerhet och effektivitet ur ett globalt perspektiv.
Att vara certifierad enligt en ISO-standard anses i många fall
som ett bevis på kvalitet och något som ofta eftersträvas.

ISO 9000-serien riktar sig mot kvalitetshantering [10] och be-
står av ett par av de standarder som är intressanta för Infor. De
standarder som tillhör 9000-serien strävar efter att helheten i or-
ganisationer ska utvecklas snarare än enskilda punkter. Att inte
vara nöjd med hur verksamheten fortlöper och alltid eftersträ-
va utveckling kan ses som en grundsten i dessa standarder. När
det kommer till granskning är det även här mest hur en gransk-
ning bör utföras snarare än en teknisk standard som beskriver
hur företaget eller organisationen ska förhålla sig till standarden.
Syftet är att utvecklingen av organisationen ska fortlöpa och att

6
http://www.iso.org/
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effektivisering eftersträvas.

Det som står skrivet i ISO 9000-serien anses inte falla inom ra-
men för examensarbetet, utan är något som bör undersökas vid
ett annat tillfälle ur ett annat perspektiv, samma sak gäller för
ISO 13485 och ISO/IEC 27001. Den förstnämnda kan ses som en
utökning av 9000-serien och den senare berör hur organisationen
hanterar säkerhet.

3.3.3 National Institute of Standards and Te-
chnology

NIST är en amerikansk organisation som strävar efter att dri-
va på landets innovationer och forskning och upprättar också en
mängd standarder7. Computer Security Resource Center (CSRC)
är en avdelning som syftar till att vägleda användare inom da-
torsäkerhet.

I sin publicerade handbok [9] återges en mängd råd för hur en
organisations IT-miljö bör fungera. Speciellt berörs bland annat
granskning och loggning. De återges främst ur ett säkerhetsper-
spektiv men fungerar som ett bra riktmärke över vad en spårbar-
hetslogg bör innehålla. I kapitel 18 beskrivs vikten av en spår-
barhetslogg för att kunna härleda vem som utfört en viss ope-
ration. Det klassificeras under “Application-Level Audit Trails”
och menar att operationer som öppnar, läser, ändrar eller tar
bort dokument bör sparas.

7
http://www.nist.gov/
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3.3.4 Sarbanes–Oxley Act

SOX [1] är en amerikansk lag som instiftades efter en rad stora
konkurser av amerikanska företag som till exempel Enron. Lagen
är till för att sätta större press på de ansvariga cheferna och för
att öka säkerheten för bland annat investerare. Den omfattar alla
amerikanska börsnoterade företag.

De paragrafer som är intressanta är 3028 och 4049. I paragraf 302
ställs det krav på att årsredovisningen eller kvartalsrapporten ska
vara undertecknad av Vd för att säkerställa att den finansiella in-
formationen i rapporten är korrekt. Paragraf 404 är den paragraf
som anses kräva mest ansträngning av företagen. Den reglerar
internkontrollen som skall bedrivas av respektive organisation.
Internkontrollen skall kunna återspegla företagets finansiella sta-
tus utgående från SOX på ett korrekt och rättvist sätt. Paragraf
80210 beskriver hur affärsdokument skall hanteras - väldigt snar-
likt FDAs beskrivning av hur hantering av affärsdokument skall
gå till (se 3.3.1). Dokument som kan tänkas utredas, eller do-
kument som ingår i en utredning, är enligt SOX förbjudet att
ändra i, ta bort, förfalska eller på annat vis undangömma för
utredare.

3.3.5 SANS

SANS är ett amerikanskt forskningsinstitut vars syfte är att främ-
ja IT-säkerhet. Deras kunskap grundar sig i ett tätt samarbete
mellan verksamma personer och universitet där erfarenheter ut-
växlats. Idag erbjuder SANS såväl utbildning, certifieringar och
standarder för att öka IT-säkerheten.

På deras hemsida tillhandahåller de dokumentet Information
8
http://www.soxlaw.com/s302.htm accessed 2014-01-22

9
http://www.soxlaw.com/s404.htm accessed 2014-01-22

10
http://www.soxlaw.com/s802.htm accessed 2014-01-22
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Systems Audit - Logging11. Dokumentet beskriver riktlinjer för
hur loggar ska hanteras och vilka krav som bör ställas på loggar-
na. Även om dokumentet främst syftar till att främja säkerheten
i system och lättare kunna upptäcka intrång i dem finns det,
för examensarbetet, relevanta aspekter att ta till vara på. När
det sker modifikationer som borttagning, tilläggning eller upp-
datering av information i system ska den informationen sparas.
Detta inkluderar även installation av såväl ny som uppdaterad
programvara. För att säkerställa integriteten av filerna föreslås
det att dessa sparas i en databas med begränsad åtkomst. Data-
basen i sig bör även den generera loggar över ändringar i data-
basen för att säkerställa att direkta modifikationer i databasen
sparas.

3.4 Säkerhet vid loggning

För att kunna besvara fråga 2 samt ge förslag på utvecklings-
möjligheter krävdes det en djupare förståelse av den säkerhet
som berör loggning i system.

Att spara information om vad som skett i system i form av log-
gar, som sparar information i syfte att öka transparensen i ett
system, upptäcka intrång eller säkerhetsbrister kräver ett säker-
hetstänk. Kan inte integriteten och tillförlitligheten av dessa filer
säkerställas försvinner hela syftet. En snabb lösning på proble-
met kan vara att spara alla loggarna i en databas istället för det
traditionella viset, vilket i många fall är i vanliga textfiler. Det
här garanterar däremot ingenting enligt Snodgrass et al. [18]. De
diskuterar säkerhet ur två perspektiv, fysisk tillgång och mani-
pulation av information.

Att placera sin sparade information på en plats som är fysiskt
säker och inte ger åtkomst till obehöriga är ett steg på vägen.

11
https://www.sans.org/security-resources/policies/info_sys_audit.pdf
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Ytterligare en metod är att distribuera informationen till flera
servrar på geografiskt skilda platser. För att sedan kunna ga-
rantera att den information som sparas verkligen är den riktiga
informationen finns det bland annat två metoder som är vanligt
förekommande, som kritiseras av Snodgrass et al. [18], Burns
et al. [6], Schneier and Kelsey [17]. Dessa metoder innebär att
använda så kallade WORM-diskar (write once, read many) eller
att koppla loggningen till en skrivare som kontinuerligt skriver ut
informationen. Även om alternativet med en skrivare som kon-
tinuerligt skriver ut information kan låta som en väldigt icke-
tillförlitlig lösning så är det en metod som använts enligt Bellare
and Yee [4]. Kritiken som riktas mot dessa är att en illasinnad
person egentligen bara behöver förstöra disken och skriva en ny
med den önskade informationen, ett problem som Burns et al. [6]
beskriver i sitt arbete. Det blir svårt att bedöma om informatio-
nen som arkiveras är sanningsenlig eller ej.

En lösning är en form av hash-kedja där varje post i databasen
tilldelas en unik kontrollsumma. Kontrollsumman bygger på den
information som finns i posten tillsammans med ett unikt värde,
samt föregående posts kontrollsumma. Den här metoden bygger
upp en kedjestruktur där varje posts kontrollsumma bygger på
den föregående postens information. På det här viset går det att
garantera kedjans äkthet. Skulle en person med onda uppsåt ta
bort en post mitt i kedjan skulle det märkas eftersom valide-
ringsprocessen skulle reagera på att kedjan av kontrollsummor
inte stämmer. Det går att kringgå genom att ta bort sista posten
först och successivt ta bort föregående post - men det är något
som står ut eftersom data saknas och skulle upptäckas vid en
granskning av loggen.
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3.5 Aspektorienterad programmering

Aspektorienterad programmering är ett programmeringsparadigm
som syftar till att främja modularitet. Ett problem som kan upp-
stå med objektorienterad programmering, OOP, är att klasser
och funktioner får ansvar för saker utöver sitt huvudansvar. Det-
ta kallas cross-cutting concern, CCC, vilket strider mot program-
meringsprincipen S i SOLID [8] som utvecklare ofta strävar att
efterfölja. Exempelvis kan en klass ansvara för kommunikationen
till en databas, utöver kommunikationen, som är klassens huvud-
ansvar, så är det även vanligt att loggning av databastransaktio-
ner ska vara implementerad. Det är inte klassens huvudansvar
och blir således ett CCC. Ett annat problem vid just loggning
är att nästintill identisk kod sprids i systemet. Det bidrar till
att underhåll och översikt av koden försvåras. Vid en ändring av
loggningsfunktionaliteten krävs det att varje implementering av
loggningen uppdateras, vilket i vissa fall kan innebära att många
klasser måste korrigeras. Dessa problem kan enligt Munoz et al.
[13] i vissa fall lösas genom att introducera aspektorienterad pro-
grammering som beskrivs mer detaljerat i artikeln av Elrad et al.
[7].

Aspektorienterad programmering finns idag implementerat i de
flesta programmeringsspråk, antingen direkt i språket eller som
ett tillägg. Syftet är att extrahera kod ur klasser som inte hör
till klassens huvudansvar för att öka modulariteten. Det uppnås
genom att det i ett advice beskrivs vilken kod som ska exekveras
och när koden ska exekveras - exempelvis vid loggning. Därefter
definieras en pointcut som beskriver var advice:et ska exekveras.
Ett advice och en pointcut bildar tillsammans en aspect.

Till Java finns tillägget AspectJ12 där kod skrivs i just AspectJ,
ett språk som har en syntax som liknar Javas. Vid kompilering
vävs aspekterna in på respektive joinpoint som definieras av en
pointcut.

12
http://projects.eclipse.org/projects/tools.aspectj
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I AspectJ kan en pointcut se ut på följande vis:

Figur 3.1: Det här kodexemplet kommer matcha alla publika
funktioner med godtycklig returtyp med namnet foo.

När kod ska vävas in beskrivs det av advicen before, after
eller around; before innebär att kod vävs in innan funktionen
exekveras, after innebär att kod vävs in efter funktionen exe-
kverats och around är en blandning av dessa. Around väver först
in kod innan funktionen exekveras, sedan väljer användaren att
fortsätta exekvera med hjälp av proceed - och till slut vävs kod
in efter funktionen exekverats.

Figur 3.2: Det här kodexemplet, med ramverket Springs stöd för
AspectJ, visar hur advicet around används.

Figur 3.3: Innan funktionen i figur 3.2 exekveras vävs denna kod
in.

Figur 3.4: Efter funktionen i figur 3.2 exekverats vävs denna kod
in.

Tidigare, främst teoretiska, studier som jämfört skillnaderna mel-
lan att programmera AOP och att inte göra det är sammanställda
av Ali et al. [3]. Dessa visar på att effekterna av att implemente-
ra eller arbeta med aspektorienterad programmering är positiva.
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Det gäller främst modularitet, antalet rader kod och prestanda. I
dessa undersökningar av AOP påvisas det att läsbarheten av kod
kan förbättras och att antalet rader kod kan förminskas genom
att duplicering av kod kunde förminskas med cirka 35 %.

I det arbete Win et al. [20] utfört där de implementerat AOP i
en FTP-server visar de på att det är möjligt att få ett mer mo-
dulärt system när det kommer till säkerhetsmekanismer. Precis
som med loggning så är säkerhet, med till exempel autentisering,
ett extra ansvar för en klass som kan bilda en CCC. Med hjälp av
AOP var det möjligt att helt och hållet frånskilja säkerhetsmeka-
nismerna från övrig kod. De introducerade således en aspekt för
autentisering vilket ökade modulariteten. Genom att modulisera
koden menar de på att det underlättade arbetet med att överva-
ka den kod som säkrar systemet. Anledningen till det här är att
efter implementation av AOP så finns koden endast tillgänglig i
aspektfilerna och således behövde inte hela systemet analyseras
för att se över säkerheten.
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Kapitel 4

Metod

Kapitlet är uppdelat i tre delar bestående av informationsinsam-
ling, implementation och utvärdering. Information samlades in
med en intervju, undersökning kring tidigare forskning, under-
sökning av standardiseringsorgan, lagar och myndigheter samt
analys av LCM. Implementationen utfördes med en förenklad
version av utvecklingsmetodiken prototyping och i samråd med
relevant personal på Infor. Utvärdering av systemet utfördes ge-
nom en intervju samt en fokusgrupp som fick ta del av prototy-
pen.

4.1 Informationsinsamling

4.1.1 Intervju

Att få en god insikt i problematiken och vikten av spårbarhet
i system ansågs vara av stor vikt. Det här genomfördes genom
att, förutom prata med relevanta personer på Infor i Linköping,
utföra en intervju. I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet för
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att kunna genomföra en vetenskapligt kvalitativ intervju.

I en artikel [11] beskriver Stacy Jacob et al. en metod för att
genomföra intervjuer och riktar sig till studenter som är nya inom
området. Denna artikel och böckerna [12, 15, 5] har följts i så stor
utsträckning som möjligt.

De forskningsmetoder som brukar nämnas i litteraturen är fram-
förallt kvalitativa och kvantitativa. En kvantitativ forskningsme-
tod används främst för att uppnå resultat som är mät- och jäm-
förbara. Kvalitativa forskningsmetoder kan syfta till bland annat
informella diskussionsmöten där målet är att sätta sig in hur en
person upplever till exempel en situation. Ur examensarbetets
synvinkel är en kvalitativ forskningsmetod att föredra eftersom
unik kunskap och inblick från personer på Infor söks. En inblick
i denne persons vardag och åsikter vad gäller spårbarhet var av
intresse, vilket också främjar valet av en kvalitativ forskningsme-
tod.

Intervjuer av olika slag kan placeras in i tre olika modeller -
strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade [19]. Den
strukturerade intervjun kan jämföras med en enkätundersökning
där alla respondenter får samma frågor. Frågorna är utformade
på ett sådant vis att svaren sedan kan kategoriseras in i olika
fack. Att genomföra en ostrukturerad intervju kan jämföras med
en diskussion där frågorna inte är låsta utan snarare väldigt öpp-
na och syftet är att låta respondenten berätta så mycket som
möjligt. Den semistrukturerade intervjun innebär en blandning
av de tidigare modellerna. Frågorna är på förhand bestämda för
att leda diskussionen i den riktning som önskas. De frågor som
ställs förväntas vara mer öppna och kan vara i stil med ”skulle du
vilja berätta. . . ” för att få en inblick i personens resonemang och
egna upplevelser. Den semistrukturerade intervjuformen är den
som valts att användas för att för att uppnå målet med intervjun
– att få en inblick i hur problemet uppfattas av respondenten
samt hur lösningar kan realiseras.
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I förberedelserna inför intervjun konstruerades ett manus (se ap-
pendix A) för att intervjun lättare skulle kunna hållas till ämnet
och slutligen erhålla ett önskat resultat. Manusets inledning ha-
de till syfte att delge respondenten vår bakgrund, syftet med,
samt hur intervjun tänkts genomföras. Inledningsvis introduce-
rades alla deltagare och bakgrundsfakta med syfte till att öppna
upp för respondenten att få ett förtroende och känna sig be-
kväm i situationen vilket Stacy Jacob et al. beskriver i en artikel
[11]. Det här ledde förhoppningsvis till att respondenten gav mer
personliga och detaljrika svar. Manusets uppgift var att kunna
användas som en checklista mot slutet av intervjun för att se
till att inget glömts. Hela intervjun spelades in, främst för att
vi skulle kunna fokusera på rätt saker och inte bli störda av do-
kumentering. Det här menar Stacy Jacob et al. i en artikel [11]
även gör att respondenten känner sig mer i centrum och att tiden
läggs på denne vilket också främjar ett behagligt klimat mellan
intervjuare och respondent. Att spela in intervjuer innebär också
att ett extra hjälpmedel introduceras för att vi ska kunna komma
ihåg så mycket som möjligt av det som sägs. Det gynnar även
analysen av intervjun eftersom det finns möjlighet att gå igenom
materialet flera gånger och göra vidare analyser, jämfört med om
endast anteckningar förts [11].

De mål vi hade inför intervjun stod i centrum när vi formulerade
frågorna. Att ställa frågor som inte direkt besvarar det som in-
tervjun syftar till att besvara används för att respondenten inte
ska svara på frågan direkt utan att slutsatser kan dras från de
svar som ges. Det här ger en fylligare intervju där respondenten
förhoppningsvis inte tänker direkt på huvudfrågan utan ger ett
så ärligt svar som möjligt på underliggande frågor. Ett exempel
som återfinns i boken av Kvale et al. [12] är att forskningsfrå-
gan:

”Vilken form av lärarmotivation dominerar på gymnasiet?”

delas upp i tre delfrågor som ställs till respondenten
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• ”Tycker du att de ämnen som du läser är viktiga?”

• ”Tycker du att det är intressant i sig att lära sig något?”

• ”Vilket är det viktigaste skälet till att gå på gymnasiet?”

för att på så vis underlätta samtalet och ge en så bred bild som
möjligt [12] . Frågorna som ställdes syftade till att få reda på så
mycket som möjligt vilket var anledningen till de öppna frågorna.
Öppna frågor beskrivs genom att många olika svar kan tänkas
uppstå jämfört med stängda frågor där svaren oftast slutar i kort
svar som ja eller nej [11] . De frågor vi konstruerade tog även
hänsyn till respondentens bakgrund och tidigare kunskap.

Urval av person gjordes med hjälp av vår kravställare på Infor,
denne hade god kunskap om såväl systemet som organisationen.
Beskrivningen vi fick av den tänkta respondenten var bra och såg
ut att passa in på de frågor vi ville ställa.

”Tillhör en grupp av Technical Project Manager på Infor som job-
bar med att ta fram gemensamma processer och arbetsdokument
för services. Har både mycket god praktisk och administrativ för-
ståelse för berörda produkter och processer inom M3.”

Det som fick oss att känna att det här var rätt person att ha med
i projektet var även den mer informella beskrivningen:

”... har varit med på Infor länge. Hon är väldigt intresserad av
spårbarhet i allmänhet och förmodligen den på företaget som vet
mest om ämnet ...”

Där båda beskrivningarna indikerade att den utvalda responden-
ten besatt den kunskapen vi ansåg vara relevant att inneha för att
kunna svara på frågor rörande spårbarhet i affärssystem.

Intervjun genomfördes på Infors kontor i Linköping. Vi valde att
inkludera kravställaren i intervjun för att på så vis ha en bryg-
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ga mellan oss och respondenten, kravställaren besatt kunskap
från båda sidor och kunde bistå med förklaringar och leda dis-
kussionen åt rätt håll när detta inte gjordes. På grund av att
respondenten befann sig i Stockholm fick vi genomföra intervjun
via telefon. Detta medförde att vi var extra tydliga och struktu-
rerade på grund av att bland annat ansiktsuttryck går om intet -
något som kan påvisa huruvida personen förstått frågan eller ej.
Det här skiljer sig antagligen mer i intervjuer av en mer personlig
karaktär där de personliga svaren är av ännu större vikt kontra
en intervju, som denna, som är ganska ofarlig ur en personlig
vinkel.

Vid analys av materialet som anskaffades vid intervjun valde
vi att transkribera intervjun. Detta gjorde det lättare att få en
överblick av vad som faktiskt sades eftersom det ibland kunde bli
väldigt långa svar på frågorna. Att transkribera intervjun medför
också att materialet bearbetas en extra gång vilket främjar den
senare analysen. Delarna av intervjun som blev utvalda är de de-
lar som svarar på frågorna som ställs i manuset (se appendix A)
och som direkt eller indirekt har med spårbarhet och LCM att
göra. Vidare har viss tolkning gjorts av svaren för att tillämpa
dessa gentemot de krav som ställs av bland annat FDA. Tolk-
ningen har gjorts då respondenten inte haft direkt kontakt eller
krav ställda på sig av de myndigheter, lagar eller standardise-
ringsorgan som undersöks.

4.1.2 Utvärdering av LCM

Utvärdering och genomgång av LCM genomfördes med syfte att
kunna se huruvida de krav och regleringar som ställdes på sy-
stemet uppfylldes eller skulle kunna realiseras. Det förutsatte en
övergripande förståelse över hur systemet fungerar samt hur olika
moduler samspråkade.

En virtuell test- och utvecklingsmiljö sattes upp som installation,
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hantering och testning av M3 och de olika modulerna utfördes
på. Manualer och guider, tillhandahållna av Infor, följdes vid
installation av affärssystemet. Det gav en grundlig förståelse för
de olika komponenterna samt hur en installerad miljö kunde se
ut hos kund.

Kunskap om hur systemet kan användas och vilka operationer
som är vanligast gavs genom en kort utbildning i LCM. Utbild-
ningen leddes av M3:s produktägare, denne hade god kunskap
och tidigare erfarenhet om affärssystemet i sin helhet. Inför ut-
bildningen togs ett underlag fram vilket beskrev de huvudsakliga
frågorna och målen som vi ville uppnå. Bortsett från funktiona-
liteten i LCM låg fokus på de krav som exempelvis FDA ställer
vad gäller spårbarhet i system.

4.1.3 Krav på spårbarhet

För att kunna svara på forskningsfrågan ”Vilka är kraven från
myndigheter, standardiseringsorgan och lagar när det kommer
till spårbarhet i system?” krävdes det kunskap om begreppet ”au-
diting.” Det här gjordes genom sökningar på både Google1 och
Linköpings universitets bibliotek2 efter artiklar och mer generel-
la förklaringar. Därefter kunde de olika myndigheterna, lagarna
och standardiseringsorganen väljas ut och undersökas. Redan in-
nan arbetet påbörjades fanns det indikationer på att främst FDA
var högaktuellt eftersom M3 börjar ta mark i en bransch som har
krav ställda på sig från just FDA. Vidare valde vi först och främst
att fokusera på FDA. De andra organen och lagarna som vi un-
dersökte valde vi i samråd med Infor, men även de organ som
omnämns av konkurrenter. Innan arbetet påbörjades kontakta-
des en av M3:s produktchefer för att diskutera de olika organen
vi var intresserade av för att på så vis stämma av att arbetet
gick i rätt riktning.

1
http://scholar.google.se/

2
http://www.bibl.liu.se/
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4.2 Implementation

Det här avsnittet beskriver hur implementationen av verktyget
utförts.

4.2.1 Utveckling

Utveckling av verktyget har utförts i nära kontakt med personal
på Infor. De personer som vi haft kontakt med har varit:

• systemarkitekten på avdelningen som agerade handledare
och som bistått med information om hur systemet fungerar.
Att diskutera lösningar med någon som har en övergripande
förståelse för systemet visade sig vara värdefullt.

• produktägaren till en del av affärssystemet och som agerade
kravställare. Denne bistod med information om de krav
som var aktuella och vad som förväntades av verktyget.

• produktchefen agerade kravställare och kund då denne va-
rit involverade in andra projekt där bland annat FDA varit
inblandade.

4.2.2 Utvecklingsmetodik

Med tanke på exjobbets omfattning var det ej lämpligt att föl-
ja någon av de vanligen förekomna utvecklingsmetodikerna som
SCRUM eller Agile; två metodiker som ofta nämns vid mjukva-
ruutveckling. Att utveckla efter dessa metodiker med endast två
utvecklare i ett relativt litet projekt ansågs inte gynna projektet
och skulle vara tidsödande. Att utveckla efter den metodik som
kallas prototyping ansågs i stället gynna samtliga av projektets
parter, speciellt eftersom det från början var oklart exakt vad im-
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plementeringen av verktyget skulle innebära samt att en exakt
kravspecifikation saknades.

4.2.3 Prototyping

Utvecklingsmetoden prototyping som beskrivs i en artikel [14]
skriven av Justus Naumann et al. innebär att man producerar
prototyper - det vill säga icke-färdiga produkter. Det görs för
att snabbt kunna få återkoppling på det som utvecklats så pro-
blem och fel kan rättas till tidigt i utvecklingsfasen. Att följa
prototyping innebär, enligt artikeln [14], att fyra olika faser i
utvecklingen introduceras.

1. Identifiering - innebär att insamling av information rörande
de initiala och mest grundläggande kraven sammanställs.

2. Utveckling - en användbar prototyp utvecklas utifrån slut-
satserna i punkt ett som kan diskuteras och visas för kund.

3. Implementering och användning - prototypen sätts i drift
i exempelvis en testmiljö. Vid eventuella fel eller problem
meddelas dessa till ansvarig person.

4. Revidera och förbättra - ser över prototypen med avseende
på den återkoppling som givits ur steg tre och utvecklar en
ny prototyp och steg tre upprepas.

Genom att utveckla på detta sätt är det enkelt att få återkopp-
ling på det som utvecklats i ett tidigt stadium. Skulle kunden
vid något skede i utvecklingsfasen ändra uppfattning eller anse
att utvecklingen inte går i rätt riktning finns det möjlighet till
korrigering. Genom att utveckla en prototyp så snabbt som möj-
ligt kunde vi iterativt visa Infor hur en potentiell lösning kunde
se ut. Prototyping gav Infor möjligheten att berätta för oss om
något saknades eller behövde ändras till en senare version. Det
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här gynnade båda parter eftersom beslut kring vidare utveckling
hela tiden togs i samråd med Infor. Mellan varje prototyp ge-
nomfördes möten eller diskussioner med kravställare, handledare
och produktchef. Vid dessa diskussioner presenterades prototy-
pens aktuella status, vad som gjorts sedan förra diskussionen och
vad som var tänkt att implementeras till nästa version. Därefter
tillmötesgick vi den kritik som diskussionen skapat och en pla-
nering sattes upp för vad som skulle utföras till nästa möte och
hur prototypen skulle vidareutvecklas.

4.2.4 AspectJ som lösning

För att kunna realisera standardiseringsorganens krav på bland
annat loggning och implementera denna på bred front i systemet
konstruerades en prototyp i AspectJ. Det syftade till att främ-
ja vidareutveckling av verktyget genom att minska duplicering
och splittring av kod samt att underlätta vidareutveckling ge-
nom att enkelt möjliggöra loggning i nya klasser med hjälp av
aspekter. Denna prototyp konstruerades helt fristående från ti-
digare prototyp och LCM för att kunna användas som ett proof
of concept.
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4.3 Utvärdering

Det här avsnittet beskriver hur återkoppling gjorts och utvärde-
ring av verktyget utförts.

4.3.1 Utvecklar-workshop (fokusgrupp)

Återkoppling från utvecklare återgavs genom fokusgrupper. Att
använda en fokusgrupp är en metod som används för kvalitativ
forskning. I vissa aspekter kan den liknas vid semi- och ostruktu-
rerade intervjuer, exempelvis genom att det är av intresse att få
respondentens uppfattning om hur denne uppfattar en viss fråge-
ställning och att frågorna som ställs är öppna. Det som utmärker
användningen av en fokusgrupp som metod är att frågorna som
ställs berör en viss produkt, händelse eller situation. Vidare kan
flera respondenter deltaga samtidigt och diskussioner dem sinse-
mellan är tillåten. I boken [5] särskiljs även fokusgrupper med
gruppintervjuer där det menas på att de ämnen som diskuteras
inte behöver vara närbelägna. Att använda fokusgrupper ansågs
som ett bra sätt att reflektera och diskutera över de tekniska
lösningarna i verktyget. Det ämne, det vill säga verktyget, som
skulle diskuteras är av intresse för respondenterna eftersom tan-
ken är att de i framtiden ska underhålla och vidareutveckla detta.
Att ha ämnen som är av intresse för respondenterna och där dis-
kussionerna är av intresse för forskaren är även det ett syfte till
att använda just fokusgrupper [5] .

Materialet till fokusgruppen förbereddes genom att rubriker togs
fram i stället för att förbereda konkreta frågor. Dessa rubriker be-
rörde alla de huvudområden i verktyget som utvecklats, exempel-
vis hur databasen hanterades. Varje rubrik förbereddes genom att
den kod som skrivits granskades för att hitta eventuella svagheter
eller styrkor som ansågs vara av relevans för respondenterna. För
ökad förståelse och kvalitet på diskussionerna fick respondenter-
na en snabb genomgång av examensarbetets syfte samt vilka krav
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arbetet utförts efter. Vidare demonstrerades verktyget parallellt
med genomgången av kod vilket ledde till snabbare förståelse av
koden. Att spela in respondenternas kommentarer och diskussio-
ner ansågs inte nödvändigt eftersom mycket av det som sades
var relaterat till det som visades. Detta medförde att enskilda
kommentarer inte var målet med fokusgruppen utan snarare de
ämnen som kom upp. Arbetet med att föra anteckningar delades
upp mellan oss där den ena diskuterade kod och den andra för-
de anteckningar, vilket medförde att kvaliteten på diskussionen
kunde bibehålla en hög nivå.

Fokusgruppen utfördes på Infors kontor i Linköping i ett avskilt
grupprum för att alla skulle kunna fokusera väl på ämnet. De
personer från Infor som deltog i fokusgruppen var en systemar-
kitekt och en utvecklare. Dessa personer valdes ut på grund av
deras relation till ämnet. Efter examensarbetet avslutas skulle
systemarkitekten bli ansvarig för vidare utveckling av verktyget
och utvecklaren deltaga i arbetet för att implementera den skar-
pa versionen av verktyget. Det här ansågs vara skäl nog att välja
just de här personerna eftersom även de hade ett intresse utav
fokusgruppen för att förstå innebörden av verktyget samt hur
vidareutveckling kunde ske.

4.3.2 Intervju

Den person som vi i första hand utvecklat systemet för har varit
den person som agerat kravställare på Infor. Vi valde emellertid
att försöka få återkoppling från fler parter för att försäkra oss om
att systemet kommer att vidareutvecklas efter examensarbetets
avslut. De andra parterna vi varit i kontakt med är produktägare,
utvecklare och en tidigare konsult. Produktägaren och kravställa-
ren var de parter som diskussion fördes med under utvecklingens
gång för att få en stomme att utgå ifrån. Efter att vi officiellt
avslutat den intervjun som hölls med en tidigare konsult (se 4.1.1
och 5.1) bad vi om återkoppling på det verktyg vi utvecklat. Vid
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tillfället som intervjun utfördes fanns det inte möjlighet att ge
respondenten direkt kontroll över verktyget. Det här medförde
att vi kan ha gått miste om viss återkoppling. För att trots det
få relevant återkoppling valde vi att demonstrera verktyget och
dess funktionalitet. Därefter ställdes frågor huruvida responden-
ten såg potential och brister i systemet. Likt intervjun ställdes
öppna och kritiskt ledande frågor. Att ge kritisk återkoppling kan
ibland anses som svårt, därav valet att ställa frågor som ”vilket
problem skulle det innebära om. . . ” och ”kan du se potentiella
problem i lösningen om. . . ”
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Kapitel 5

Resultat

5.1 Informationsinsamling

I det här avsnittet svarar vi på forskningsfrågan ”Vilka är kra-
ven från myndigheter, standardiseringsorgan och lagar när det
kommer till spårbarhet i system?”

5.1.1 Intervju

Utgående från den genomförda intervjun kunde vi dra slutsatsen
att spårbarhet är ett viktigt ämne för Infor. Respondenten visa-
de ett stort intresse för ämnet; dels konkret med uppmuntrande
kommentarer om ämnet, dels genom att svaren ibland blev långa
och ingående.

Det vi befarade från början var att det kunde bli svårt för oss
att ställa frågor som hade direkt anknytning till standardise-
ringsorgan, lagar och myndigheter med tanke på respondentens
bakgrund och nuvarande position inom företaget. Respondenten
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hade rollen som lösningsarkitekt och var ansvarig för spårbar-
het och underhåll i LCM. Myndigheter och lagar hade hittills
inte varit dennes ansvarsområde utan intresset för spårbarhet
var i ren självbevarelsedrift. Respondenten ansvarade för svens-
ka produkter som i dagsläget inte har lika strikta regleringar som
exempelvis produkter på den amerikanska marknaden. Det som
diskuterades gick däremot att knyta till de krav som ställs, i och
med att respondenten i vissa fall eftersträvade liknande funktio-
nalitet och krav.

Den främsta anledningen till att respondenten idag är intresserad
av spårbarhet är att hon tycker att det är väldigt viktigt att ha en
övergripande koll på systemet för att kunna underhålla det och
se till att rätt saker sker hos kunderna. Ett begrepp hon kallar
miljöadministration är det hon fokuserar på.

”... det som jag brinner och vurmar mest för är just miljöadmi-
nistration och underhåll och spårbarhet. Att ha koll på vad gör
vi i miljön, varför gör vi det, var gör vi det, när ska vi göra det,
vem gör det och så vidare.”

I dagsläget har M3 inga direkta krav ställda på sig av några av
de myndigheter, lagar, eller standardiseringsorgan som vi under-
sökt. De är däremot involverade i industrier som regleras av bland
annat det svenska Livsmedelsverket och strävar efter att på sikt
kunna tillmötesgå de krav som ställs av bland annat FDA. På det
viset man löst problematiken kring spårbarhet idag rör det sig
mestadels genom manuella rutiner och individuella lösningar ut-
ifrån kundens önskemål. Respondenten beskriver hur situationen
ser ut idag:

”. . . Sverige har inte legat så långt fram när det gäller lagreglering
kring det där. Jag tror att FDA är mycket mera byråkratiskt än
hur vi har det i Sverige. Så att trots att vi jobbar med mat och
farmaceutiska industrier så har de manuella rutinerna som vi satt
upp för det här har löst kundens behov . . . ”
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De manuella rutinerna innebär bland annat att dokumentation
förs manuellt och att arbetet utförs enligt överenskommelse med
kund.

Det som respondenten är intresserad av att ha koll på i sina
kunders miljöer är olika modifikationer av systemet; vissa modi-
fikationer är generella medan andra kan vara specifika för vissa
företag, koncerner eller divisioner. När det kommer till modifie-
ringar som inte finns med som standard i LCM:s uppdaterings-
bibliotek är det extra viktigt att veta vilka modifieringar som
redan utförts. Den kunskapen är viktig eftersom bland annat oli-
ka beroendekedjor måste uppfyllas för att möjliggöra dessa mo-
difieringar. I miljöerna går det även att ändra parametrar som
påverkar systemet. Det här är saker som anses vara viktiga att
kunna spåra och hantera för att få en övergripande bild av hur
systemet ser ut. Respondenten förklarar behovet:

”Där finns det ju ett stort behov av att kunna ladda ut: att så här
ser properties-inställningarna ut idag, nu ska vi göra en massor
av förändringar och så gör man dem och så kan man ladda ut och
säga, ”ja okej, det är de här förändringarna som vi nu har lagt på
eller så här ser det ut nu” så att man kan få även systemmässigt
en spårbarhet på vilka förändringar man har gjort. För det kan
jag säga det frågar många kunder efter . . . ”

I dagsläget är det något problematiskt att tillgodose de behov
som respondenten beskriver; de rutiner som finns fungerar för-
visso men utförs manuellt och kan vara olika beroende på vilken
individ som är ansvarig. Detta gör att mycket information en-
dast finns hos individuella personer. De generella rutinerna som
används är exempelvis statusrapporter som sparas om hur mil-
jöerna hanteras i Excel-ark där överblickar av miljöerna går att
hitta. Där går det att spåra, med viss möda, vilka modifikatio-
ner som har gjorts i en specifik miljö vid en given tidpunkt.
Det förutsätter naturligtvis att rutinerna för hur Excel-arken ska
uppdateras efterföljs. I dagsläget eftersträvas det att begränsa
antalet personer som kan göra ändringar i systemet. Syftet med
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det är att säkerställa att ingen varit inne i systemet och gjort
någon, utan allas vetskap, ändring sedan sist. Det i sin tur med-
för att det går att fortsätta administrera miljön utifrån senaste
ändringen. Respondenten beskriver problematiken och svarar på
frågan:

”Hur vet ni idag då om det ligger rätt version på systemet?”

–”För att jag har en uppsjö med Excel-ark och ligger sömnlös
på nätterna... Vi försöker skapa manuella rutiner, vi försöker be-
gränsa vem som kan göra förändringar i miljöerna för att den
eller de personerna faktiskt ska ha all den här kunskapen som de
behöver och vara säker på att inte någon annan varit inne och
gjort något i mellantid. Så det blir tyvärr väldigt individberoen-
de och mycket information sitter i huvudet på folk, på gott och
ont.”

Vid ett scenario där det misstänks att rutinerna kring Excel-
arken inte efterföljts eller när det behövs undersökas vad som
skett mellan två tidpunkter är det manuell undersökning som
behöver göras. Det i form av att söka igenom de filer och log-
gar som ligger i LCM för att ta reda på vad det är som har
gjorts sedan sist. Detta är en metod som fungerar men kan va-
ra tidsödande om personen som försöker uppdatera Excel-arket
i efterhand måste gå ned i detalj i systemet för att undersöka
vad som faktiskt har skett. I slutändan är det beroende av vem
som utför arbetet som avgör hur mycket tid som spenderas. Ett
annat problem som respondenten påpekar är att tillgänglighe-
ten av loggarna inte är speciellt bra men att informationen finns
där:

”... jag tror att vi kan komma väldigt långt med den informa-
tionen som redan finns i LCM och att göra den informationen
mycket mer tillgänglig med ett knapptryck istället ...”

Det problem vi tidigare sett med dessa loggar är att de inte
är tillräckliga utifrån ett granskningsperspektiv. Med tillräckliga
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syftar vi på informationen som sparas i dessa, samt integrite-
ten och säkerheten kring dem. Respondenten ser i dagsläget inte
den här problematiken med de kunder som hon är involverad
med. Problematiken i hennes fall grundar sig i att begränsa vilka
som gör vad i systemet. Håkan, en produktägare och kravställare
för examensarbetet som deltog vid intervjutillfället, berättar om
problemet ur hans synvinkel:

”... idag så har vi ju loggning i LCM:en på när man lägger på till
exempel patchar så loggas ju det i LCM:ens loggning. Men det är
ju loggningen som ligger i filsystemet på LCM-servern. De skulle
man ju kunna delete:a om man vill, som exempel. Eller kunna
ta bort eller manipulera helt enkelt . . . ”

Håkan syftar på integriteten av den information som används.
Det som skiljer sig är att respondenten mest är angelägen om
att informationen existerar och finns tillgänglig. Problematiken
rörande huruvida filerna är korrekta finns i dagsläget inte i sam-
ma utsträckning i hennes värld. För att främja korrektheten i
loggarna har vi diskuterat en form av digital signering av dessa,
något som bland annat krävs för att tillgodose en del av kraven
från FDA. Det här är krav som kan skilja sig från kund till kund.
Den kund som direkt har krav ställda på sig av myndigheter är
antagligen väldigt intresserad av att allt sparas, att det går att
lita på informationen och att allt går att spåra - medan andra kan
se det som onödig funktionalitet. Att kunna konfigurera spårbar-
heten och på vilken nivå spårbarheten ligger är något som bör
eftersträvas. Respondenten beskriver situationen:

”... Jag tror att [signeringen] skulle tilltala vissa kunder och dri-
va andra kunder till vansinne, framförallt konsulter och det be-
ror ju på hur ofta den här signeringen dyker upp och på vilket
sätt. . . ”

Utifrån intervjun fick vi ytterligare motiveringar till hur M3 kan
vidareutvecklas för att möta de krav som ställs av intressenter
till spårbarhet. De likheter som finns mellan samtliga intressenter
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(konsulter, produktägare, kravställare, myndigheter, lagar och
standardiseringsorgan) är att det ska vara relativt enkelt att kun-
na spåra vem som har gjort vad i ett system vid en specifik tid-
punkt som berör händelser vilka modifierar systemet. Med enkelt
menar vi att informationen ska vara tillgänglig utan att den som
vill få ut informationen ska behöva besitta speciell expertis om
hur M3 är uppbyggt eller fungerar. Det som skiljer de olika in-
tressenterna åt är främst hur informationen sparas samt hur den
görs tillgänglig. För exempelvis en konsult kan information om
systemet vara ovärderlig ur en administrativ synvinkel och för att
kunna utföra felsökningar. Vid användning av spårbarheten i det
här fallet är konsulten antagligen inte speciellt orolig över att in-
formationen är felaktig på grund av att någon ändrat i loggarna.
Dennes krav är snarare att informationen finns tillgänglig, visas
på ett sätt så det går att få en överblick över systemet, analysera
informationen samt att spara undan ögonblicksbilder.

Ur ett perspektiv där extern personal från exempelvis en myn-
dighet är inblandad kan kraven och det kritiska tänkandet kring
äktheten i loggarna vara av mycket högre dignitet. Det för att
säkerställa att ingen har manipulerat loggarna för att göra su-
spekta ändringar i systemet.

Vad vi ser här är att genom att tillmötesgå de krav som ställs
av myndigheter samtidigt som vi lyssnar på hur konsulter ser på
spårbarhet ur en helt annan synvinkel är att det finns fördelar
att implementera tydligare stöd för spårbarhet. De skillnader i
krav och önskemål som finns hos konsulter och myndigheter är
inget som markant påverkar endera parterna negativt. Det kan
snarare anses gynna dem i slutändan i och med att det är konsul-
ter som vet hur systemet används, vilken information som kan
vara önskvärd att spara och vill ha tillgång till informationen.
Uppfylls deras krav har delar av de krav som bland annat FDA
ställer uppfyllts och en säkerhetsaspekt är det som saknas för att
tillmötesgå dessa till fullo.
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Återkoppling på verktyget

Det övergripande intrycket av verktyget var att syftet med verk-
tyget var helt i respondentens tycke. Dennes önskemål om för-
enklad spårbarhet och möjlighet till att få en övergripande system-
rapport besvarades med verktyget. Att nu, genom endast ett
knapptryck få en överblick över vad som hänt i systemet och
sedan bearbeta den informationen genom filtrering och export
ansågs mycket önskvärt. Den kritik som verktyget fick kan delas
upp i tre punkter.

1. Det saknas information om vilken miljö respektive logg till-
hör. I en skarp version av M3 som är installerad hos kund
finns det idag oftast flertalet miljöer, till exempel en test-
miljö och en produktionsmiljö. Att inte kunna skilja mellan
dessa bland loggarna kan orsaka stor frustration och kan i
vissa fall krävas för att verktyget över huvud taget ska kun-
na användas av konsulter.

Det här är går att realisera i en skarp version av verktyget.
Vad som behöver göras, förutom att inhämta informationen
är att utöka gränssnittet och databasen med ytterligare
fält.

2. Sättet vi valt att presentera informationen på i PDF-formatet
ansågs vara svårläst genom att en övergripande bild av log-
garna var svår att få. Önskemålet var att presentera det på
samma vis som i ett Excel-ark. Anledningen till att få det
exporterat till PDF ansåg respondenten var i arkiverings-
och överlämningssyfte när exempelvis ett projekt överläm-
nas till en ny konsult. Går det då inte att få en övergripande
bild och läsa av systemet lätt ansågs det inte vara relevant
att använda PDF jämfört med XLS.
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I dagsläget radas informationen i PDF-dokumentet upp
postvis på det ungefärliga sättet:

user: Fredrik

task: Update Javalink

user: Sebastian

task: Applied patch

Det bibliotek vi valde att använda saknade helt stöd för
enkelt skapande av dokumenten. Problem som dök upp var
att det krävdes manuella kollar och indexering av positio-
nen där bokstäver skulle skrivas. Vid önskemål om att skri-
va text i kolumner skulle det bli väldigt rörigt med tanke
på mängden text som finns i bland annat fältet som beskri-
ver vad som skett. En lösning som skulle kunna realiseras
är att dokumentet skrivs i liggande format och på så vis få
mer plats i kolumnerna. Är intresset att endast få ut infor-
mationen på samma vis som i Excel finns det även stöd för
detta i olika externa kalkylprogram som Microsoft Excel.

3. Det ursprungliga syftet med att utveckla stöd för export
till PDF och XLS var det krav som ställs av FDA att log-
garna ska gå att läsas i standardiserade format där bland
annat XLS och XML nämndes. Att låsa dessa dokument
med krypteringsfunktioner ansågs vara önskvärt. Det som
respondenten reagerade på att denne aldrig skulle vilja ex-
portera något till Excel utan att kunna använda den funk-
tionalitet Excel tillåter. Det vill säga att analysera infor-
mationen ytterligare där funktionalitet i verktyget saknas.
Möjlighet till att exportera olåsta Exceldokument sågs som
ett krav.

Det löses enkelt genom att ge användaren valmöjlighet huruvi-
da dokumentet ska vara låst eller inte.

Den kritik vi fick var av lindrig karaktär ur ett utvecklarperspek-
tiv och kan enkelt åtgärdas. Denna återkoppling påvisar vikten
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av att diskutera och få återkoppling från slutanvändare för att
se till att rätt produkt utvecklas.

5.1.2 Utvärdering av verktyget

Fokusgruppens diskussioner ledde fram till fyra stycken punkter
som borde åtgärdas eller kräver vidare reflektion. Dessa brister
uppdagades dels genom demonstration av verktyget, dels av ge-
nomgång av den kod som verktyget består av.

De första två punkterna togs upp efter en kort genomgång av
gränssnittet (se figur 5.1). Respondenterna fann den presentera-
de informationen efter en sökning otydlig och i viss mån förvir-
rande.

Figur 5.1: Verktygets grafiska gränssnitt.
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1. Vid användning av sökfältet är det oklart vad det är för
information som faktiskt visas. Exempelvis visas ej vilken
kolumn som genererat träffen, det vill säga att det är oklart
varför just den raden finns med i resultatet av sökningen.

En lösning till det här som diskuterades var att implemen-
tera en form av lista på vilka sökvillkor som används. Det
skulle förtydliga vad det är som visas i verktyget.

2. Vid användning av sökfältet visas den data som stämmer
in på sökkriteriet. Söker man igen i samma fält söks endast
den redan filtrerade informationen igenom och sökningen
blir nästlad. Det här är ett beteende som inte är helt själv-
förklarande, och jämför man med exempelvis stora sökmo-
torer som Google fungerar det inte på det viset som vi valt
att implementera sökningen på.

Vid en implementation av lösningen till problem nummer
ett skulle den här bristen undvikas något genom att alla
de nästlade sökkriterierna visas i en lista. Lösningen vi an-
tar medför mest användarvänlighet är antingen listan på
sökvillkor vi beskrev ovan, eller att dela upp sökningen.
Delas sökningen upp kan man tänka sig att den enkla sök-
ningen endast söker på all information som finns, och den
avancerade sökningen fortsätter fungera som den gör nu.

3. Vid start av verktyget hämtas all tillgänglig data från data-
basen och presenteras i det grafiska gränssnittet. Av utveck-
larnas erfarenhet kan gränssnittet bli väldigt icke-responsivt
och tungdrivet när mycket information presenteras på en
och samma gång.

En lösning på ovanstående problem är att introducera fler
frågor till databasen. Exempelvis kan informationen som
hämtas från databasen senareläggas till dess att det fak-
tiskt finns sökkriterier. Det här skulle kunna medföra att
en mindre datamängd bearbetas av det grafiska gränssnit-
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tet. Vill användaren trots allt se en väldigt stor datamängd
skulle det kunna finnas möjlighet att exportera den data
som finns i databasen direkt ut till ett Excel-ark för att där
sedan analysera och bearbeta informationen vidare.

4. Vid export av informationen finns det en möjlighet att med
hjälp av kryssrutor exkludera vissa fält. Det finns ingen
möjlighet till att markera och avmarkera samtliga rutor
med en enda knapptryckning. Något som utvecklarnas ti-
digare erfarenheter visar på är viktigt för att undvika tidsö-
dande procedurer.

Lösningen är att helt enkelt implementera en funktion som
markerar eller avmarkerar samtliga rutor.

40



5.1. INFORMATIONSINSAMLING KAPITEL 5. RESULTAT

5.1.3 Genomgång av standardiseringsorgan

Det system som examensarbetet innefattar handlar om hante-
ring av processer och programvara. I vissa av de ovannämnda
regleringar och lagar är inte en direkt tillämpning av kraven helt
solklar. De krav som ändå genomsyrar samtliga standardiserings-
organ och bör ses som lämpliga att anpassa sig efter är de krav
som berör spårbarhet.

Kraven som ställs av framförallt FDA, SOX och NIST är att det
ska gå att lokalisera systemhändelser som modifierar systemet
med följande information:

• Vem
Det ska framgå vem som var inloggad i systemet och utför-
de operationen till den grad att man är personligt ansvarig
för sina handlingar i systemet.

• Vad
Det ska framgå vad det är som har skett, vad det är för
operation som utförts och vad det innebär.

• Tidpunkt
Det ska framgå när operationen utfördes i systemet.

• Varför
Vissa operationer bör kompletteras med en anledning som
beskriver varför den utförts. Syftet är att förtydliga och
underlätta förståelsen i loggarna.

De operationer som bör sparas främst enligt SANS men även de
andra organen är:

• Start och stopp
Beroende av vilka moduler som är aktiva respektive inakti-
va beter sig systemet på olika vis. Exempelvis kan åtkoms-
ten till affärslogiken i affärssystemet stängas ner. Frågan är
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då vem som har gjort det här och varför. Det kan ha va-
rit i syfte att möjliggöra underhåll av systemet, alternativt
kan det ha haft för avsikt att begränsa användningen av
systemet för att orsaka skada.

• Uppdatering
En uppdatering kan göra stor skillnad i systemet och något
som måste göras med omsorg. Det kan exempelvis vara
viktigt att veta när en uppdatering gjordes och av vem för
att på så vis kunna konsultera rätt person vid rådfrågning.
En annan anledning kan vara den att en person lägger till
eller tar bort en uppdatering från systemet. Frågan kan
ställas om det var för att uppdateringen inte var bra eller
för att kunna utföra något som bara går med en viss version
av systemet och sedan gå tillbaka till den gamla för att dölja
sina spår.

• Ändringar av inställningar
I LCM finns det en mängd olika inställningar som går att
modifiera, det är viktigt att kunna se ändringar av dem för
att bland annat kunna felsöka installationen.

Att endast spara information om ovan nämnda händelser är inte
tillräckligt; kan inte integritet av informationen garanteras faller
hela konceptet. De loggar som återfinns ska återspegla en san-
ningsenlig bild och det ska gå att verifiera att loggarna inte bli-
vit manipulerade [18, 16]. Den information som ska användas vid
en granskning får inte vara åtkomlig för samtliga av systemets
användare. Informationen får inte vara åtkomlig för samtliga an-
vändare för att försvåra för användare att se vilken information
som sparas och på så vis skapa en viss osäkerhet hos en poten-
tiell förbrytare. Det krävs emellertid att informationen sparas
åtkomstskyddat, det här är ett krav som ställs av FDA [2]. Att
göra databasen åtkomstskyddad går att realisera på en mängd
olika sätt. Allt ifrån att tillgången begränsas fysiskt till att det
sätts upp strikta regler kring hur användare får ansluta till da-
tabasen samt vilka operationer dessa får utföra.
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Databasen bör i sin tur spara loggar över vilka transaktioner som
genomförts. Att logga transaktioner som utförts i databasen är
ett extra skydd för att säkerställa att ingen manipulerat databa-
sen direkt enligt Guttman et al. [9]. Det vill säga att genom att
skicka databasfrågor som inte är tänkt att ställas jämfört med
det API som ligger till grund för åtkomsten till databasen och
på så vis kunna manipulera databasen.

5.2 Utvärdering av LCM

5.2.1 Brister

De krav som ställs på affärssystemet utifrån tidigare genomgång
av lagar, myndigheter och standardiseringsorgan är att tillför-
litliga händelserapporter i form av loggar ska finnas tillgängli-
ga. Dessa ska på begäran kunna skapas och visas för eventuell
granskningspersonal där det går att påvisa äktheten i dokumen-
tet.

I LCM finns det ursprungligen en hel del loggar som kan åter-
spegla vad som hänt i systemet. De är emellertid av varierande
kvalitet; allt från simpla till väldigt tekniskt konstruerade och
ibland svåra att förstå. Dessa är i sin tur utspridda i systemet,
dels i text- och XML-filer, dels i databaser.

Vid eventuell granskning av någon av M3:s kunder där syftet är
att visa vad som hänt i systemet är det en relativ komplex uppgift
att lösa. Beroende på vad det är för information som eftersöks
kan det krävas speciell personal för att kunna ta fram rätt data.
Loggfilerna skulle behöva sökas igenom manuellt, fil för fil - och
att hitta något som utförts vid en viss tidpunkt skulle kunna va-
ra väldigt tidsödande och resurskrävande. Att som kund utföra
denna uppgift på egen hand ses inte som realistiskt utan kontakt
och support från konsulter eller servicepersonal skulle behövas.
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De krav som dessutom ställs av exempelvis certifieringsorgan gäl-
lande filintegritet går inte att heller tillmötesgå då det inte finns
någon process för att säkerställa äkthet i loggarna.

5.2.2 Åtgärder

Förslaget till åtgärd är att ett nytt verktyg implementeras i LCM.
Verktyget har till uppgift att underlätta vid granskning av log-
gar genom att presentera loggarna på ett användarvänligt och
lättläst sätt. Användarvänligt ur det perspektiv att en överblick
av systemhändelser ska kunna fås genom ett gränssnitt där all
information återfinns och att behovet av att gå igenom enskil-
da loggar försvinner. Att göra loggarna lättlästa gör vi genom
att implementera en filtreringsfunktionalitet som möjliggör en-
kel presentation av den sökta informationen. Det här medför att
vid en granskning där det är av intresse att veta vad en spe-
cifik användare har gjort i systemet enkelt går att utläsa. Det
är något som till exempel kan krävas av SOX eftersom det per-
sonliga ansvaret av de handlingar som utförs har stor betydelse.
Den presenterade informationen ska sedan kunna exporteras till
Adobes PDF och Microsofts XLS i form av en händelserapport.
Den möjligheten finns för att öka tillgängligheten vid en even-
tuell granskning där granskningspersonal kan begära en rapport
över specifika händelser i systemet.

Informationen sparas i en separat databas för att göra implemen-
tationen så fristående som möjligt. Tillgängligheten till databa-
sen begränsas genom att specifika användare sätts upp med olika
rättigheter till att utföra kritiska operationer, vilket kan minska
risken för manipulation av informationen. Anslutning till data-
basen sker via ett API med ett begränsat antal funktioner för att
minska tillgången till informationen. Databasfrågorna är fördefi-
nierade och hjälpfunktioner introduceras för att dölja underlig-
gande funktioner. Vidare utvecklas ett system för att möjliggöra
verifiering av den information som sparas i databasen. Verifie-
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ringen används för att säkerställa att informationen som sparas
är korrekt och ej har blivit manipulerad i efterhand. Det är möj-
ligt att implementera samma funktionalitet i en redan befintlig
databas.

Genom att uppfylla ovanstående förslag på åtgärder kommer det
gå att tillmötesgå de krav som ställs på systemet utifrån ett
granskningsperspektiv.

5.3 Resultat av implementation

Det här avsnittet svarar på frågan ”hur kan ett system utformas
för att tillmötesgå de krav som ställs av myndigheter, standardi-
seringsorgan och lagar ur en spårbarhetssynvinkel?”

5.3.1 Export till PDF och Excel

Verktyget exporterar de filtrerade loggarna till Microsofts XLS
genom Apaches POI-bibliotek1. Apaches POI tillhandahåller ett
enkelt sätt för att skapa och hantera Microsoft-dokument som
exempelvis Excel- och Word-filer. För export till Adobes PDF
används biblioteket Apache PDFBox2. Till skillnad från Apaches
POI så tillhandahåller PDFBox endast små byggstenar och ma-
joriteten av arbetet får kodas från grunden.

5.3.2 Databas

Nedan beskriver vi vilka krav som ställs på den valda databasen,
samt valet av databas som används i systemet.

1
http://poi.apache.org/

2
https://pdfbox.apache.org/
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Krav på databashanterare

Den databas som används till att spara den kritiska informa-
tionen för applikationen har en rad krav på sig utifrån tidigare
utvärdering av standardiseringsorgan. Databasen antas hantera
stora mängder data över tiden eftersom alla systemhändelser ska
sparas. I en diskussion med produktchefen bekräftades antagan-
det; ett framtida mål är att spara alla systemhändelser av större
dignitet. Att spara en sådan mängd information antas kräva en
databashanterare med god skalningskapacitet. De krav som ställs
av FDA och SOX reglerar hur länge informationen ska sparas.
Det finns ingen exakt tidsperiod angiven i de standarder vi un-
dersökt eftersom dessa är väldigt generellt beskrivna. Det kan
däremot antas att det ska sparas i minst tre månader upp till
ett år. Dessa tidsramar baseras på kvartals- respektive årsredo-
visning där informationen kan tänkas ingå. Dessa är även de pa-
rametrar som bidrar till den stora datamängd som ska kunna
sparas och kravet på god prestanda.

Förutom att kunna lagra stora mängder data i databasen finns
det krav på tillgänglighet. Att inte kunna garantera mycket hög
tillförlitlighet skulle innebära granskningsloggar som ej går att
använda som eventuella bevismaterial för vad som har skett i
systemet. Det här ställer givetvis krav på övriga delar av systemet
men som inte anses ingå i examensarbetets omfattning. För att
kunna lita på den information som sparas i databasen krävs det
även någon typ av autentisering och hantering av användare. Det
ska gå att ge olika rättigheter till användare, till exempel bör det
inte gå att skriva något till databasen när någon användare bara
är ute efter att presentera de loggar som sparats samtidigt som
det aldrig bör gå att modifiera ett inlägg i databasen.
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Val av databas

De parametrar som togs i beaktning vid val av databas var föl-
jande:

• Uppfyller databashanteraren de kriterier som ställs i ovan
nämnda krav?

• Är den fri att använda för företag?

• Erfarenhet av databashanterare på Infor.

• Erfarenhet av databashanterare av examensarbetare.

De databaser som vi haft i åtanke vid skapandet av systemet har
varit:

• SQLite
En databas som vi tidigare kommit i kontakt med i system-
utveckling.

• Apache Derby
En databas som redan används till att spara viss informa-
tion i LCM.

• MySQL
En stor och välkänd databashanterare.

• PostgreSQL
En databas som redan används för att spara viktigare in-
formation i LCM.

Krav ställs på åtkomsthastighet och lagringskapacitet, det ska
inte påverka resterande system mer än nödvändigt. Med dagens
databashanterare är det inte mycket som skiljer dem åt när det
kommer till hur de presterar med relativt små datamängder. Till
exempel klarar SQLite att hantera databaser upp till 140 te-
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rabyte3 vilket bör ses som tillräckligt. Det är även främst när
databasen består av en större mängd relationer och tabeller som
de olika databashanterarna börjar skilja sig åt. Det här är där-
emot inte heller något som berör vårt system i dagsläget med
tanke på den något triviala struktur som informationen sparas i.
Det vi kom fram till var att det var bäst att använda en databas
de på företaget redan är bekanta med och använder sig av - vil-
ket resulterade i PostgreSQL. PostgreSQL uppfyller de krav vi
beaktat mer än väl.

5.3.3 Grafiskt gränssnitt

Verktygets grafiska gränssnitt konstruerades med syfte till att un-
derlätta läsning av loggar genom att samla loggarna i en gemen-
sam vy. Verktyget är implementerat i LCM som en insticksmodul
(plug-in). Det medför att övrig funktionalitet i LCM är tillgäng-
lig och att endast ett program krävs för att hantera loggarna.
Det innebär också att gränssnittet bygger på samma ramverk
som LCM vilket är Eclipse. Vidare är verktygets grafiska kom-
ponenter konstruerade med hjälp av SWT4.

Gränssnittet består av ett huvudfönster som tillhandahåller verk-
tygets funktionalitet. Fönstrets uppgift är att presentera infor-
mation vilket utförs genom att en tabell laddas med information.
Tabellen är uppbyggd med rader och kolumner där varje rad re-
presenterar en händelse i systemet.

3
http://www.sqlite.org/limits.html#max_page_count

4
http://www.eclipse.org/swt/ SWT är ett open source-verktyg till Ja-

va designat för att tillhandahålla det använda operativsystemets grafiska

tillgångar.
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5.3.4 Funktionalitet

Användare som utnyttjar vårt verktyg behöver möjligheten att
exportera de filtrerade loggarna för att kunna presentera des-
sa på ett läsbart sätt. Vanliga format som till exempel Adobes
PDF och Microsofts XLS har vi implementerat stöd för. Filtre-
ring är huvudfunktionaliteten i verktyget, det går att filtrera ut
systemhändelser med avsikt på beskrivning av händelse, använ-
dare, tidsstämpel eller produkt. Det går även att filtrera dessa
händelser med avsikt på ett tidsintervall; intervallet beskriver
vad som hände i systemet mellan två tidpunkter. Att filtrera på
tidsintervall är önskvärt eftersom man kan avgränsa loggarna och
se vad som hände under, till exempel, en dag i systemet.

5.3.5 Prototyp 0.1

Den första prototypen utvecklades efter de grundläggande krav
som fastställts utgående från genomgången av myndigheter, lagar
och standardiseringsorgan. Huvudmålet var att få ut ett verktyg
som skulle kunna presentera den information de olika reglering-
arna krävde - information som skulle kunna användas för att
få en överblick över händelser i systemet, när de utförts och av
vem. Utöver att presentera information, utvecklades möjlighet
till sortering, filtrering och export till Excel-dokument. Att im-
plementera denna ytterligare funktionalitet möjliggjorde tydliga-
re läsning av loggarna och att vid en granskning kunna framställa
händelserapporter med förspecificerade krav. Ett exempel på så-
dan rapport skulle vara vad Bob har gjort i systemet. Export
till Excel möjliggör utskrift och vidare analys av informationen.
Excel-dokumentets äkthet säkerställdes genom låsning av doku-
mentet med ett automatiskt genererat lösenord. Den information
som användes för att demonstrera verktyget var fiktiv och använ-
des endast för att beskriva verktygets grundläggande funktiona-
litet.
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5.3.6 Prototyp 0.2

Den första prototypen tillmötesgick de grundläggande krav och
förväntningar som ställts. Vidare utveckling syftade endast till
att förbättra den ursprungliga prototypen. Den huvudsakliga ut-
vecklingen fokuserades på att förbättra filtreringsfunktionalite-
ten. Med mer detaljerade sökningar ökar möjligheten till att mer
specificerade och detaljerade händelserapporter kan skapas. Den
ökade funktionaliteten innebar att filtrering på tidsdelta möj-
liggjordes. Ett separat sökfönster implementerades i vilket varje
kolumn kunde filtreras var för sig. Utöver den specifika sökning-
en lades en generell sökning till som hade till uppgift att matcha
den sökta informationen i samtliga kolumner. Vid en gransk-
ning där det efterfrågas att det redovisas vad en viss användare
gjorde mellan två tidpunkter tillgodoser den nya funktionalite-
ten det kravet. För att öka möjligheten till export av standar-
diserade händelserapporter implementerades export till Adobes
PDF.

5.3.7 Prototyp 0.3

Den andra prototypen tillmötesgick de ställda kraven till en så
hög grad att prototyp nummer tre implementerades i affärssy-
stemet. Detta innebar att riktig data nu kunde hämtas i verkty-
get.

Kraven på att loggarna endast skulle vara tillgängliga för be-
hörig personal tillmötesgicks genom att tillgången till verktyget
lades i den del av LCM som endast hade till uppgift att un-
derhålla systemet. Tillgången begränsades ytterligare genom att
endast medlemmar i LCM:s administratörsgrupp tilläts åtkomst
till verktyget. Det här överensstämmer väl med de krav som ställs
av bland annat FDA och SOX.
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5.3.8 Aspektorienterad programmering

Försöken att implementera AspectJ i LCM misslyckades på grund
av två orsaker.

Det första problemet var att få AspectJ att fungera i LCM. Bris-
tande kunskap om Maven och LCM gjorde det till en tidsödande
uppgift som var tvungen att avbrytas. LCM är uppbyggt av en
mängd projekt som byggs av Maven. Koden som skulle imple-
menteras var tvungen att ligga i ett specifikt projekt, och koden
som innehöll pointcut:en i ett annat projekt. Det här medförde
att AspectJ inte lyckades inkluderas i LCM.

Det andra problemet låg i hur LCM fungerar och var loggningen
skulle implementeras. Att applicera AOP i systemet på ett sätt
som underlättar fortsatt utveckling är svårt eftersom granulari-
teten AspectJ erbjuder inte är tillräckligt hög. Det vill säga att
kod endast kan vävas innan, efter eller omkring funktioner. Vid
utvecklingen av verktyget har det prioriterats att det som loggas
verkligen har inträffat i systemet. Det här har gjorts genom att
gå så långt ner i anropskedjan som möjligt för exempelvis på-
läggning av fixar, vilket innebär att de kodrader som loggningen
implementeras på valts med stor omsorg. Med hjälp av AspectJ
kan vi inte väva in kod på dessa ställen, utan behöver mer speci-
fika pointcuts där kod kan vävas in. I andra system där inte lika
hög precision krävs kan AspectJ med fördel användas. Det går
att lösa problemet genom att kapsla in koden som exekveras i
en funktion, eller skapa en dummy-funktion, och i sin tur binda
pointcuts till någon av dessa funktioner - men det innebär mer
jobb än att kopiera in loggningskoden och förenklar därför inte
för utvecklarna.
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Figur 5.2: I det här kodexemplet kan kod vävas in mellan rad 2
och rad 3, samt mellan rad 10 och rad 11.

Målet är att väva in kod mitt i funktionen - med koden i figur
5.1 går det inte. Som nämnt tidigare i 5.3.8 går det att lösa med
en dummy-funktion:

Figur 5.3: I det här kodexemplet kan kod vävas in på rad 8 med
hjälp av dummy-funktionen.
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Win et al. [20] nämner i sitt arbete att de lyckades implementera
en säkerhetslösning med AOP i sin FTP-server. De nämner ock-
så att trots att implementationen lyckades så var lösningen inte
den mest eleganta. Det här förklarar de genom att programmet
och funktionerna inte var utvecklade med syfte att implementera
AOP från första början. I sin rapport visar de ingen kod, så exakt
hur de har löst det framgår ej och en jämförelse mellan arbetena
går inte att göra. En skillnad är däremot hur själva programmet
är uppbyggt; de har en central klass som sköter de flesta kom-
mandon som utförs mot FTP-servern. Till denna klass har de
specificerat en pointcut som sköter säkerheten som berör auten-
tiseringen. I LCM finns inte samma möjlighet, det är främst för
att kravet på att verktyget ska visa korrekt information kräver
att loggningen implementeras så långt ner i anropskedjan som
möjligt. Där krävs det i sin tur väldigt precisa pointcuts för att
säkerställa att ändringen skett i systemet.
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Kapitel 6

Diskussion

I kapitlet diskuteras främst de brister som upptäckts i arbetets
tillvägagångssätt och förslag till hur dessa kunde ha åtgärdats.
Kapitlet utgör en grund för hur en vidare utveckling eller åter-
skapning av forskningen kan genomföras.

6.1 Resultat

6.1.1 Informationsinsamling

Data som inhämtades för att besvara forskningsfrågan om vilka
krav som ställs av standardiseringsorgan, lagar och myndigheter
hade stor påverkan på det resulterande verktyget. Huvudsakligen
fanns det två val som påverkade resultatet.

1. Val av organisationer
De standarder, lagar och myndigheter som togs i anspråk
var de som var relevanta för Infor, och de som kunde hit-
tas i artiklar och på Internet. Vidare granskades endast
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regleringar som var aktuella för den amerikanska markna-
den. Att endast fokusera på Amerikanska regelverk har en
såpass stor betydelse att ett liknande arbete med fokus
på exempelvis svenska regelverk och standarder troligtvis
skulle innebära stora skillnader för arbetet. Det främst för
att USA har fler lagar och striktare hantering vad gäller
granskning än vad som finns i Sverige.

2. Tolkning av regleringar
Data hämtades från officiella dokument och hemsidor men
även från vetenskapliga artiklar som berör ämnet gransk-
ning. De här dokumenten och lagarna är i många fall skriv-
na för att passa så många branscher, organisationer och
produkter som möjligt. FDA bistår själva med en guide för
att underlätta tolkning av dess regleringar och som beskri-
ver vem och vilka produkter som berörs av deras reglering-
ar. Delen som berör loggning av händelser i ett system är
relativt tvetydig om man jämför med exempelvis vilka krav
som ställs för att mjölk ska få kallas mjölk. Informationen
som delar av examensarbetet bygger på är tolkningen av
elektroniska dokument och hur de ska hanteras. Den tolk-
ning som gjorts och som examensarbetet grundar sig på är
att programvaror klassas som elektroniska dokument. Den-
na tolkning har gjorts främst genom att granska FDA:s
regleringar, men även vad institut som exempelvis NIST
föreslår. De här tillsammans har givit en klarare blick över
hur en korrekt tolkning bör se ut. Det är fortfarande re-
lativt oklart på vilken nivå regleringarna gäller och var en
gräns kan dras. Ett exempel som verktyget inte behandlar
är modifieringar av filsystemet där det i Java är möjligt att
byta ut klassfiler utan att köra en korrekt uppdatering via
systemets interna uppdateringsfunktion.

Den intervju som utfördes kompletterade tolkningarna och
antagandena gällande regleringar och standarder. Resulta-
tet visar på att spårbarhet är något som eftersträvas även
om en produkt varken är direkt eller indirekt reglerad av
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FDA. Det påvisar även att Infor gynnas av att spårbarhe-
ten i systemet vidareutvecklas. Den person som intervju-
ades besatt unik kompetens som bidrog med en bredare
bild av begreppen spårbarhet och granskning. En intervju
med en person som varit involverad i FDA och liknande or-
ganisationer hade med största sannolikhet bidragit till ett
resultat med mer tyngd bakom.

6.1.2 Implementation

Det slutgiltiga verktyget tillmötesgick de krav som ställdes ur ex-
amensarbetets synvinkel. Ur spårbarhetssynvinkel finns det ut-
vecklingsmöjligheter, dessa beskrivs i kapitel 7.1. Två beslut ge-
nomsyrar implementationen och är de beslut som sannolikt kan
skilja sig om ett liknande arbete utförs.

1. GUI
De val som fanns var att konstruera ett helt självståen-
de gränssnitt, ett webbaserat gränssnitt eller ett gränssnitt
inbyggt i LCM. Att konstruera ett helt självstående gräns-
snitt ansågs inte vara gynnsamt eftersom det skulle innebä-
ra att det då skulle behövas ladda ned applikationen sepa-
rat frånskilt företagsprodukterna. Det skulle innebära att
det självstående gränssnittet ej skulle vara direkt inklude-
rat i LCM. Alternativet att skapa ett webbaserat gräns-
snitt var ett förslag som kom från anställda på Infor. Idag
finns det möjlighet att komma åt LCM från ett webbaserat
gränssnitt skrivet i HTML5, det är däremot ett alternativ
som inte ger lika stor behörighet i systemet och viss funk-
tionalitet saknas. Det ramverk som LCM är implementerat
i är uppbyggt på Eclipse. Att då implementera verktyget
som en insticksmodul till Eclipse kändes som ett logiskt och
smidigt val. Det blev även bekräftat vid den första diskus-
sionen gällande hur implementationen av verktyget skulle
ske.
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2. Nivå på loggning
De krav som ställs på systemet och loggningen av system-
händelser är bland annat att loggarna ska återspegla verk-
ligheten i så stor utsträckning som möjligt. Det ska med
andra ord vara klart att det som verktyget påvisar verkli-
gen har skett. Spårningen av systemhändelser kan således
implementeras på en mängd olika ställen och nivåer i syste-
met. Det skulle exempelvis vara möjligt att implementera
loggning på en väldigt hög nivå i anropskedjan. Vad som
då kan brista är att ett fel längre ner i anropskedjan kan in-
träffa, i loggarna visas det däremot att operationen utförts
när så inte är fallet. Beslut fattades att implementation av
loggning skulle ske så långt ned i anropskedjan som möjligt.
Det här innebar att lösningen blev något begränsad. Koden
som skrevs blev väldigt specifik vilket innebar duplicering
av kod då den var tvungen att implementeras på varje en-
skilt ställe i systemet. Den här lösningen diskuterades med
utvecklare på Infor som ansåg att det var en bra lösning.
Ur ett utvecklarperspektiv där koden ska kunna skala väl
och underhållas så blir det däremot svårare. Beslutet att
införa loggning på en låg nivå medförde bland annat att
implementationen av AspectJ inte kunde slutföras på ett
tillfredsställande vis

6.1.3 Metod

Intervjun kunde skett mycket tidigare; optimalt skulle intervjun
tagit plats redan innan utvecklingen av verktyget. Hade inter-
vjun utförts tidigare hade eventuellt en produkt som gick mål-
gruppen ännu mer till mötes utvecklats, och produkten kan ha
innehållit annan funktionalitet. Intervjun i sig gav god feedback
på verktyget och gav riktlinjer på hur verktyget och viss funk-
tionalitet skulle kunna förbättras. En nackdel med intervjun var
att endast en person som inte var kopplad till FDA på något sätt
intervjuades – respondenten var endast insatt i hur inhämtandet
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av granskningsinformation går till.

Mycket tid tillbringades på att studera standardiseringsorgan och
förstå vad granskning innebar. En slutsats hade antagligen kun-
nat dras snabbare än vad den gjorde och därmed sparat mycket
tid. Det positiva med den mycket tidskrävande studien var att
en väldigt bred bild av vad granskning innebar erhölls i och med
att många olika organisationer, riktlinjer och lagar studerades –
kontra bara FDA och ISO.

Workshopen som utfördes med två utvecklare var givande; de på-
pekade förbättringsmöjligheter som missats och beskrev hur de
tolkade gränssnittet och sökfunktionaliteterna. Exempelvis påpe-
kade de att det vore bra att ha en lista som visar vad användaren
sökt på och varför sökordet eller sökorden genererat träffar.

Att använda prototyping som utvecklingsmetod var förmodligen
det bästa valet; återkoppling på verktyget erhölls direkt och kun-
de punkta upp förbättringsmöjligheter som resulterade i nya ut-
vecklingsmål.

6.1.4 Källkritik

Materialet som rapporten grundar sig på har införskaffats via
Google Scholar1 och Linköpings universitetets elektroniska bibli-
otek2 där artiklar valts ut. Genom att jämföra och titta på hur
många gånger artiklarna blivit citerade så har de med flest ci-
tationer valts ut i de fall där det funnits flertalet artiklar som
behandlar samma ämne. På det här viset säkerställs det att ar-
tiklarna blivit lästa och kontrollerade av andra med forsknings-
ändamål.

1
https://scholar.google.com/

2
http://www.bibl.liu.se/

58



Kapitel 7

Slutsatser

Syftet med examensarbetet har uppnåtts eftersom gransknings-
kraven från olika myndigheter, lagar och organisationer har blivit
summerade, samt har ett prototypverktyg utvecklats till LCM
med dessa krav som grund. Det finns nu en möjlighet i LCM att
granska systemhändelser och exportera loggar till XLS och PDF
för presentation.

Svaret på frågeställningen “Vilka är kraven från myndigheter,
standardiseringsorgan och lagar när det kommer till spårbarhet
i system?” är att så många viktiga systemhändelser som möjligt
ska sparas och ej kunna modifieras.

Svaret på frågeställningen “Hur kan ett system utformas för att
tillmötesgå de krav som ställs av myndigheter, standardiserings-
organ och lagar ur en spårbarhetssynvinkel?” är att system ska
ha en möjlighet att kunna visa vad som hänt i systemet mellan
två godtyckliga tidpunkter. Prototypen som implementerades i
LCM uppfyller detta.

Genom att analysera LCM, konstruera prototyper i AspectJ,
samt studera likartade frågeställningar kring AspectJ har följan-
de slutsatser dragits:

59



7.1. UTVECKLINGS-
MÖJLIGHETER KAPITEL 7. SLUTSATSER

• Antalet rader kod kan minska då duplicering av kod mot-
verkas med hjälp av AspectJ. Den kod som i annat fall
skulle spridits i systemet skulle kunna skrivas på ett och
samma ställe med hjälp av en aspect.

• Det skulle trots introducering av AspectJ inte bli en op-
timal lösning i och med att varje pointcut skulle behöva
beskrivas väldigt noggrant. Generella aspekter skulle inte
gå att implementera för att uppnå det önskade resultatet
med loggning på väldigt låg nivå för att säkerställa äkthe-
ten i loggarna.

• Att implementera aspektorienterad programmering i efter-
hand i ett system som inte designats med aspektorienterad
programmering i åtanke är inte det lättaste. Lösningen ten-
derar även att inte bli så elegant enligt Win et al. [20].

• Vid konstruktion av en applikation eller ett system med
färre och mindre strikta krav ställda på sig skulle en im-
plementation av AspectJ vara mer fördelaktig.

Svaret på frågeställningen ’Kan implementation av aspektori-
enterad programmering förbättra spårbarheten i systemet?” är
att det inte lämpar sig i LCM utgående från ovanstående punk-
ter.

7.1 Utvecklingsmöjligheter

7.1.1 Att välja tidsintervall innan start

I dagsläget hämtar verktyget allt från databasen och lagrar all
data i en lista, att välja tidsdelta innan start skulle således sätta
mindre press på verktyget eftersom ett färre antal poster måste
hämtas från databasen och ett färre antal poster måste sättas
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in i tabellen. Ponerar man att databasen innehåller fyra miljo-
ner poster och man endast vill hämta och sätta in tre erhåller
verktyget en enorm prestandaförbättring.

7.1.2 ”Varför?”

Varför?-frågan (se kapitel 5.1.3) skulle kunna appliceras i Life-
Cycle Manager när någon användare gör en ändring i systemet.
Användaren skulle då få en dialogruta där användaren måste
motivera varför han eller hon gör ändringen i systemet. Ur ett
internt granskningsperspektiv är detta väldigt viktigt eftersom
vissa ändringar kan vara kritiska och det är viktigt att förstå
varför ändringarna gjordes. Enligt respondenten i intervjun är
inte alla kunder ute efter detta, så någon form av avstängnings-
funktionalitet bör vara på sin plats.

7.1.3 Signering

I samband med “Varför?”-dialogen vore det bra om man fick en
lösenords-prompt att signera ändringen med. Detta garanterar
att det är användaren som gör ändringen - och inte någon annan
som av någon anledning till exempel kommit över ett inloggat
konto.

7.1.4 Databasens integritet

Att fastställa databasens integritet är viktigt ur ett gransknings-
perspektiv eftersom man kan fastställa att databasen inte änd-
rats. Om en användare väljer att ta bort granskningsposter ur da-
tabasen kommer databasen inte längre reflektera det som faktiskt
hänt i systemet. Det här skulle kunna göras med en hash-funktion
som länkar ihop posterna i databasen (se kapitel 3.4).
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7.1.5 Kompatibilitet med andra operativsystem

Inga tester utfördes på om verktyget fungerar i någon annan mil-
jö än Windows, däremot borde verktyget göra det eftersom ingen
plattformsspecifik funktionalitet används. Eftersom hela verkty-
get är skrivet i Java, som till största del är plattformsoberoende,
borde verktyget fungera i till exempel Linux.
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Kapitel 8

Appendix A

8.1 Intervjuns upplägg

Intervjun inleds med en introduktion till examensarbetet där syf-
tet och motivet till det utförda arbetet förklaras. Därefter förkla-
ras syftet och upplägget på intervjun. Det är viktigt att klargöra
huruvida deltagarna vill vara anonyma eller ej. Vi ber respon-
denten berätta om sin roll på Infor, vad hennes arbetsuppgifter
är och vilka människor respondenten har kontakt med.

8.1.1 Frågor

Frågor markerade med punkter är huvudfrågor, frågor markerade
med streck är följdfrågor, och frågor markerade med asterisk är
eventuella följdfrågor.
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• Kan du berätta vad det finns för eventuella brister i spår-
barheten i LCM idag?

– Varför är det en brist?

– Vad är vikten av spårbarhet?

– Hur löser man det idag?

⇤ Använder ni några speciella verktyg?

⇤ Är det tidskrävande?

⇤ Är metoden tillförlitlig?

⇤ Hur skulle man kunna lösa det på ett bättre sätt?

• Kan du beskriva så detaljerat som möjligt en situation där
bristerna inneburit ett problem?

– Vad fick det för följder?

Här beskrivs verktyget som konstruerats, verktygets syfte och
hur verktyget fungerar för respondenten.

• Skulle verktyget underlätta ditt/ert arbete?

– På vilket vis är det bättre eller sämre, jämfört med
verktyget, att söka med befintlig metod?

– Ser du några brister i verktyget?

• Vad är ditt intryck av gränssnittet?

– Har du några förslag på förbättringar av verktyget?
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• Vad tycker du om möjligheten att kunna exportera loggar-
na till PDF och Excel?

– Har du några andra önskemål?

• Vad skulle det innebära att ha loggar som är signerade
och/eller kommenterade?

– Vad skulle det innebära att loggarna signeras digitalt?

– Är det en brist om loggarna inte signeras?

• Hur skulle det lösas i dagsläget om någon behöver veta vad
som skett i systemet mellan två tidpunkter?

– Hur tillförlitlig är metoden?

– Är det tidskrävande?
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