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Abstract 

Retirement of old IT - systems to newer ones has become more up-to-date, due to 
increases in performance in hardware and new programming languages. Nevertheless 
for companies it is not uncomplicated how this retirement process is best handled, and 
there are not many studies covering this phenomenon. In this thesis the goal is to find 
general guidelines regarding retirement of IT - systems. This is done by doing a case 
study on retirement for the old (MAPPER/BIS) platform to a more modern C# system 
which is currently used at Handelsbanken, one of Sweden’s largest banks.  

With the help of a qualitative research method, literature study and with interviews at 
Handelsbanken and external parts, we aim to understand and analyze what’s important 
in a retirement process. In order to create recommendations for our guidelines by also 
using some parts from the EM3: Software Retirement Process Model. 

The result of the thesis report is in total 16 guidelines that are presented as tables in the 
study, which companies can use in their retirement process. Ten guidelines are 
concerned with the retirement of the platform and six guidelines regarding conversion 
rules. Nonetheless the study has shown that not all systems on the MAPPER platform 
were possible to retire.  
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Sammanfattning 

Pensionering av IT-system har idag blivit en mer aktuell fråga än någonsin, till följd av 
att system blir gamla och inte är anpassade till dagens hårdvara eller moderna 
programmeringsspråk. Det är inte okomplicerat hur en sådan pensionering ska ske, 
speciellt då det inte gjorts så många studier kring det ämnet. I denna uppsats är målet 
att ta fram riktlinjer gällande pensionering, detta gjordes genom att utföra en fallstudie. 
Fallstudien gjordes på uppdrag av Handelsbanken, en av de största bankerna i Sverige, 
kring pensionering av (MAPPER/BIS) plattformen till en annan mer moderna plattform 
i C#.  

Med hjälp av en kvalitativ forskningsmetod, litteraturstudie samt intervjuer med 
personal på Handelsbanken och externa parter, ämnar vi att förstå och analysera vad 
som är viktigt vid en pensioneringsprocess. För att kunna skapa rekommendationer till 
de riktlinjer kring pensionering som detta arbete presenterar. Vissa utvalda delar av 
EM3: Software Retirement Process Model kommer också att ligga till grund för 
riktlinjerna. 

Uppsatsrapporten har resulterat i totalt 16 riktlinjerna som presenteras i tabeller som 
företag kan använda i sina pensioneringsprocesser. Tio stycken riktlinjer grundar sig i 
pensioneringen av en plattform och ytligare sex stycken gäller konvertering. Studien 
visade dock att alla system på MAPPER plattformen inte var möjliga att pensionera.  

 
Nyckelord 
Mjukvaru pensionering, mjukvaras livscykel, legacy kod, reengineering, reverse 
engineering 
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1 Inledning 

För många företag inom olika branscher, men främst inom finanssektorn, finns det ett 
stort antal av gamla system. Dessa system är ofta skrivna med stora mängder av kod, 
ibland flera hundratusentals rader. Koden i dessa gamla språk benämns som “Legacy 
code”. Michael Feathers nämner i sin bok [1] att Legacy code är kod som vi har fått från 
någon annan, exempelvis vid förvärv av bolag. I industrin ses det som kod som är svår 
att förändra på grund av olika aspekter som kultur, språk eller dokumentation. Ett ofta 
nämnt exempel är COBOL, som än idag är aktuellt.  
 
Nya mjukvarusystem och plattformar skapas ständigt i takt med att både hårdvara 
utvecklas och att IT får en allt större roll för samhället i allmänhet och för företags 
verksamhet. Med den ständiga teknikutvecklingen som sker uppstår ett flertal 
problemområden för finansiella bolag, nämligen hur gamla data kan eller ska anpassas 
för dagens och framtidens teknik. Det finns även problem kring hur nyutveckling av 
system ska ske på bästa sätt, med eller utan återanvändning av delar från äldre system.  
 
Finans och försäkringsbolag har också ofantliga mängder av gammal och ny data. Därför 
är det av yttersta vikt för storbanker och försäkringsbolag, men även för andra företag 
att data ständigt finns tillgängligt. Då data i vissa fall kan vara aktuell i över 100 år. 
Många av de kundengagemang som banker eller försäkringsbolag har är traditionellt sätt 
längre än i andra branscher, ofta under hela kundens livslängd. Det finns alltså en viss 
problematik kring arkivering av data idag för äldre IT system. Vilket ställer självklart 
krav på IT-system och dessa systems livslängder. Dessa problemområden belyser vilken 
problematik det finns med “Retirement” (“pensionering”) eller avveckling av system 
idag. Även nyare system kan också ha behov av att avvecklas då inte bara ålder är en 
faktor utan kvalitén på mjukvaran kan också påverka. 

1.1 Bakgrund 

Ofta använder företag ett flertal olika plattformar för olika behov i sina verksamheter 
som fondhandel, bokföring eller dylikt. Både nya och äldre plattformar, finns för deras 
IT-system. Med den snabba teknikutvecklingen av nya språk och system gör detta att 
många av de tidigare plattformarna blir föråldrade. Som leder till att dessa slutar att 
utvecklas eller läggs ner. Vid stängning av ett system måste ledningen noggrant planera 
och organisera hur en migrering eller flytt till ett nytt system ska ske då företaget 
fortfarande kan ha vissa skyldigheter att ta hänsyn till [2]. 
 
En mjukvara brukar sägas ha en livscykel som är olika lång beroende på vad för typ av 
produkter det är och dess betydelse för kunderna. Även den ekonomiska aspekten för 
ägarna, alltså hur lång tid det är ekonomiskt hållbart att fortsätta erbjuda service för 
produkten har betydelse för livscykeln. En livscykel innehåller typiskt fem olika faser, 
som beskriver hur arbetet med mjukvaran fortgår [2]. En livscykel är i genomsnitt tio år 
lång [3], men skiljer sig beroende på vad för typ av system det är. Det är stora varianser i 
livslängd enligt en undersökning av Tamai och Torimitsu [3]. Där framgår det att minsta 
livstiden endast var två år, medan den längsta var 30 år. Rajlich & Bennett [2] menar 
också på att mjukvaror i små skalor tenderar att ha en kortare livslängd. Dock lever 
dessa gamla plattformar kvar hos många bolag, som får problem med hur de ska förvalta 
och vidareutveckla produkter som ligger på dessa system i takt med att kompetent 
personal går i pension.  
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Universitet och högskolor utbildar inte heller i samma grad numera i äldre 
programmeringsspråk. I takt med att ett system åldras försvinner personal med speciell 
expertis, och ersätts av personal med mindre kunskap inom området [2]. Vilket gör att 
kompetens urholkas när kompetent personal försvinner. Stack Overflow nämner i sin 
undersökning [4][5] att några av de populäraste programmeringsspråken bland 
användarna 2015 & 2016 var JavaScript, SQL, Java och C#. Detta är synnerligen språk 
som många nyexaminerade hellre vill arbeta med.  
 
Att personal med speciell expertis försvinner resulterar i en operativ risk för företag 
eftersom att samma service inte kan ges till kunder. Därför tittar många bolag idag på 
möjligheter att pensionera systemen och istället använda nya system. Dyrare 
förvaltningskostnader gör också att bolag funderar på pensionering. Olika studier 
nämner att förvaltningskostnaden för ett system ligger mellan 70 - 90 % av systemets 
hela kostnad [6]-[9]. Fördelar med en pensionering av ett system är att det är enklare att 
hitta kompetent personal som kan förvalta och vidareutveckla systemet, för att minimera 
risker. En pensionering är dock inte helt okomplicerad och det finns inte heller några 
processmodeller eller riktlinjer som beskriver hur en pensionering ska gå till på bästa 
sätt [10][11]. 

1.2 Problem 

Eftersom system föråldras eller har bristande kvalitet, leder detta till att företag behöver 
pensionera dessa system, som inte alltid är självklart hur företag bör göra, för att det inte 
finns tydliga riktlinjer. Problemet är alltså att det inte finns tydliga riktlinjer på vad 
företag bör tänka på vid en pensionering av ett system. Det finns även brist på 
pensioneringsmodeller av mjukvara med olika långa livscykler. Till författarnas 
kännedom finns det bara en heltäckande modell EM3 modellen för detta.  

Ur problemet fås frågeställningen “Vilka riktlinjer finns det för företag idag, vid en 
eventuell pensionering av ett äldre system och vad de bör tänka på?”. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att ta fram riktlinjer över vad företag bör tänka på vid en 
pensionering av ett äldre system. Detta kommer att göras genom att utföra en 
litteraturstudie och fallstudie på ett företag verksamt inom försäkringsbranschen, så 
skapas en grund till riktlinjerna. 

1.4 Mål 

Målet är att kunna skapa underlag för att utforma nya modeller eller vidareutveckla 
befintliga modeller kring pensionering av IT-system. Där dessa riktlinjer ska kunna 
användas av företag oavsett bransch, för att underlätta det omfattande och komplicerade 
arbete som pensionering av system oftast innebär för företag. 

1.5 Förmånstagare, Etik och Hållbarhet 

Fokus på detta arbete är att skapa hållbara riktlinjer för pensionering av IT-system. 
Förhoppningsvis kan dessa riktlinjer göra företag mer förberedda på hur de ska agera 
vid en pensionering av ett system, och därigenom spara resurser, som tid och pengar.  
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Viss information på företaget som arbetet utförs på är känslig och kan skapa etiska 
problem vid författarnas eventuella kännedom kring produkter och anställda. Genom att 
avidentifiera namn på systemen och namn på individer som blivit intervjuade anses 
denna uppsats inte kunna skada någon av parterna. Författarna ämnar att följa 
informations-, samtyckes-, konfidentialitet - samt nyttjandekravet enligt [12]. 
 
Företaget som studien har utförts på, arbetar enligt OECD:s riktlinjer för multinationella 
företag [13], FN:s Miljöprograms finansiella initiativ (UNEP-FI), FN:s Principer för 
ansvarsfulla investeringar (PRI), FN:s Vägledande principer för företag och mänskliga 
rättigheter, samt även ILO:s kärnkonventioner. Författarna ämnar arbeta efter samma 
riktlinjer, både gällande den ekologiska, sociala samt den ekonomiska hållbara 
utvecklingen [13]. 

1.6 Bidrag 

Riktlinjerna kring pensionering och konvertering av IT - system som har tagits fram 
efter utfört arbete ämnar till att hjälpa till med vidareutveckling av EM3 Software 
Retirement Process Model [10] för att göra den mer heltäckande. Dessa riktlinjer har 
uppkommit efter tillämpning av EM3 under uppsatsens fallstudie. Studiens riktlinjer är 
både tydliga och konkreta över hur företag bör agera vid en pensionering, vilket har 
saknats delvis i befintlig forskning. 

1.7 Metod 

Kvalitativ forskning, med den induktiva forskningsansatsen valdes [14] eftersom studien 
syftar till att studera ett explanandum [15] (fenomen) kring pensionering. Studien 
samlar mindre datamängder, vilket en kvantitativ studie inte gör som kräver större 
datamängder. En omfattande litteraturstudie har gjorts för att bekanta sig med tidigare 
forskning och modeller där även annan relevant information har hittats, som kan ligga 
till grund för riktlinjerna.  
 
En utforskande fallstudie [14][15] där semistrukturerade intervjuer användes som 
forskningsinstrument, då dessa ansågs vara bäst anpassade för uppdraget. Ytterligare ett 
forskningsinstrument var studiens utforskningskriterium. Tematisk analys [15] 
användes som dataanalysmetod för att kunna aggregera liknande åsikter i olika 
kategorier. Där en kontinuerlig diskussion kring validitet av studien och det material 
som har presenterats har förts. Mer information om forskningsmetodik finns i 
metodkapitlet. 

1.8 Uppdrag 

Denna fallstudie utförs på uppdrag av Handelsbanken, på deras IT - avdelning för 
försäkringar. Uppdraget är att undersöka vilka system som skulle vara möjliga att 
pensionera på en äldre plattform vid namn MAPPER, om den nuvarande leverantören 
skulle sluta erbjuda support för systemet. Dessutom ta fram riktlinjer kring vad banken 
bör tänka på vid en eventuell pensionering av systemet.  
 
Nyligen tillkännagav en av Handelsbankens andra IT - leverantörer att de kommer sluta 
med att erbjuda support för en plattform år 2020 [16]. Författarna vet även att banken 
har rutiner vid konvertering och migrering av system, men ingen tydlig 
pensioneringsmodell. Med detta i åtanke ville banken kunna vara mer förberedda 
gällande pensionering av system, inför avslutad support av andra äldre plattformar.  
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1.9 Avgränsningar 

Denna uppsats kommer inte behandla ämnet kring att uppskatta kostnader och resurser 
för att utföra pensionering samt kostnader för framtida förvaltning och underhåll. Detta 
är svårt att uppskatta med befintliga metoder och inte relevant för syftet med uppsatsen. 
  
I denna uppsats kommer inte heller att utföra en fullvärdig pensionering (alltså kommer 
varken reverse engineering eller re-engineering utföras), då målet är skapa tydliga 
riktlinjer kring hur företag ska hantera avvecklingsbara system. 

1.10 Disposition 

Nedan presenteras upplägget för resterande del av rapporten. 
 
I kapitel två (En mjukvaras livscykel, utveckling och pensionering) presenteras en 
utökad och mer teoretisk bakgrund till mjukvarors livscykler och pensionering av IT-
system tillsammans med tidigare forskning inom ämnet. 
 
I kapitel tre (Forskningsmetoder) presenteras de arbetsmetoder som har använts under 
studien, samt information om den utförda fallstudien.  
 
I kapitel fyra (Utforskningsmodell & Utvärderingsmodell) presenteras uppsatsen 
utforsknings och utvärderingsmodeller tillsammans med intervjufrågor kopplade till 
utforskningskriterier. 
 
I kapitel fem (Fallstudie, Handelsbanken och dess system) presenteras en 
sammanfattning av fallstudien tillsammans med fakta om företaget Handelsbanken och 
det systemet som har analyserats, systemet MAPPER. 
 
I kapitel sex (Resultat av fallstudien) presenteras resultatet av denna studie. Resultaten 
inkluderar både resultat från intervjuerna som hölls samt resultat från tillämpning av 
EM3 modellen. Resultaten från intervjuerna behandlar både fakta kring 
intervjupersonernas bakgrunder och användningsområden av systemet. 
 
I kapitel sju (Diskussion av resultatet från fallstudie och modell) diskuteras resultatet 
från fallstudien. I detta kapitel presenteras och diskuteras även de upplevda problemen 
från fallstudien som kom att ligga till grund för riktlinjerna, både gällande pensionering 
och konvertering. 
 
I kapitel åtta (Riktlinjer för att hantera avvecklingsbara IT - System) presenteras de 
både de ursprungliga riktlinjerna som kan användas vid pensionering av IT – system 
tillsammans med utvärdering av dessa samt förbättrade riktlinjer som tagits fram efter 
utvärderingen. 
 
I kapitel nio (Slutsatser och diskussion) presenteras slutatser och diskussion kring 
studien med kvalitetssäkring, etik, överförbarhet samt förslag till vidare forskning inom 
området. 
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2 En mjukvaras livscykel, utveckling och pensionering 

I detta kapitel presenteras den teori som krävs för att förstå de viktigaste delarna av 
pensionering av IT - system.  Att pensionera system innebär ofta, men inte alltid, en lång 
och komplicerad process. Detta brukar ske i utvecklings eller underhållstadiet av en 
mjukvara, speciellt inom finansbranschen då de produkter som säljs har en lång livstid. 
En mjukvaras livscykel beskrivs, i 2.1 med fokus på evolution. Även reenginering och 
reverse engineering som är viktiga processer vid pensionering nämns i detta kapitel. Det 
finns inte många modeller för hur just pensionering av system går till [11] men befintliga 
modeller och riktlinjer beskrivs i 2.2 & 2.3. I kapitel 2.4  beskrivs relaterat arbete där 
[10] presenterar en mer omfattande pensioneringsmodell som presenteras mer i 
efterföljande kapitel.  

2.1 Mjukvarors livscykel 

Likt andra produkter i samhället har även IT - system olika livslängder, ett bäst före 
datum innan det är dags att fundera på hur fortsatt användning av systemet ska ske. En 
mjukvaras livscykel delas enligt [2] in i fem olika faser: 
 

1. Initial utveckling. I den första fasen används välkända metoder och verktyg för 
att utveckla den grundläggande funktionaliteten. I denna fas är det särskilt viktigt 
att dels skapa en bra arkitektur, men också ha en skicklig grupp som arbetar med 
mjukvaran. Allt för att en framtida evolution skall ske mer effektivt. 

 
2. Evolution. En mjukvara släpps oftast till allmänheten under den andra fasen, då 

man internt gjort tester och utredningar av mjukvaran. Givet att systemet har en 
bra arkitektur och skickliga personer som arbetar med den kan man i denna fas 
ändra, ta bort och lägga till funktioner i mjukvaran. 

 
3. Underhåll. Mjukvaran har släppts och blir underhållen. Fel upptäcks men 

ändringar blir ofta svåra att göra och kräver mycket resurser. Därför försöker 
utvecklarna att rätta till felen genom att anpassa in- och utmatning till 
mjukvaran, så att originalkoden inte ändras1. Inga stora förändringar görs i denna 
fas.  

 
4. Utfasning. När företaget har bestämt att inte längre erbjuda underhåll och 

support för systemet går man in i en utfasning. Det går fortfarande att använda 
produkten, men utan några uppdateringar. 

 
5. Nedstängning. Systemet kommer att stängas ned, men det finns fortfarande 

aspekter företaget måste ha i åtanke. Det kan finnas juridiska aspekter man måste 
ta hänsyn till, veta hur eller om liknande system finns som kan användas, samt 
hur eller om data i det nedlagda systemet ska migreras till ett annat system.  

                                                   
1 En så kallad “wrapper” (omslag). 
2  Fjärde generationens programmeringsspråk (Fourth Generation Language). Ett språk som är oberoende 
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Med en skicklig arbetsgrupp samt bra systemarkitektur läggs en grund i den initiala 
utvecklingen för framtida evolution [2]. Om denna grund inte är tillräckligt bra anpassad 
går mjukvaran in i underhållsstadiet [2]. Det är då inte möjligt att iterativt upprepa 
evolutionsstadiet för ytterligare funktionalitet (se figur 1). Vid ett nytt evolutionsstadie 
skapas en ny version av mjukvaran, där varje version har separata underhålls-, 
utfasnings samt nedstängningsfaser [2].  
 
Vid en pensionering är det av stor vikt att de inblandade har god kännedom kring 
systemet som ska pensioneras, och dess livscykel. Hela livscykeln kommer inte att vara 
av värde för detta uppdrag då pensioneringsriktlinjer ska tas fram där endast den fjärde 
och femte fasen är relevanta. För personal som ska utföra och förbereda pensionering 
(som en del i EM3) är det viktigt att se till att denna sker effektivt med en bra 
systemarkitektur. Eftersom det nya systemet upptas i evolutionsstadiet. 

2.1.1 Evolution 

Vid en lyckad initial utveckling går mjukvaran in i evolutionsstadiet [2]. Arbetet i 
evolutionsstadiets innebär iterativa förändringar och modifikationer, där funktionalitet 
både kan läggas till och tas bort [2]. Ofta släpps mjukvaran under evolutionsstadiet efter 
att den genomgått flera iterationer där fel och brister upptäckts och rättats till [2]. För 
att skapa en bra evolution av mjukvara krävs att den initiala utvecklingen möjliggör en 
stor flexibilitet i sitt evolutionsstadium, då ledningen inte kan förutspå nya krav som 
ställs från kunder [2]. Det är av stor vikt att hålla mjukvaran i de olika stadierna så länge 
som möjligt, för då optimeras livscykelängden [2]. Efter evolutionen går mjukvaran in i 
servicing för att underhållas [2].  

Figur 1. A staged model for the Software Life Cycl Figur 1. A staged model for the Software Life Cycle [2] 

© [2000] 
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Figur 2. Detaljerad vy vid Servicing, Phase-out, Closedown 

2.1.2 Underhåll (servicing) 

I servicing blir förändringar både dyra och svåra att utföra, så personal anpassar in och 
utmatning för mjukvaran för att lämna den orörd utan större förändringar [2]. Under 
tiden som en mjukvara underhålls kan ålderstecken (se figur 2) upptäckas. Varpå många 
legacy system var i underhållsstadiet när stora förändringar behövde göras [2]. När 
ålderstecken upptäcks skapas några möjliga alternativ för ledningen, där man måste 
avgöra mjukvarans framtid.  
 
Vid beslut kring mjukvarans framtid kan det antingen beslutas om att förstöra systemet, 
om inget behov finns för att ha kvar denna. Då avslutas aktiv support samt tar bort de 
påverkade produkterna, om de inte behöver arkiveras [21].  Om mjukvaran inte längre 
är nödvändig, men data behöver sparas kan denna data arkiveras. Då stängs systemet 
ner, men data arkiveras enligt överenskommelse [21]. Det tredje alternativet är om det 
fortfarande finns ett behov att ha kvar mjukvaran. Då beslutas det om mjukvaran ska 
genomgå reengineering och moderniseras, och till följd av detta att reverse engineering 
utförs. Denna beslutsprocess illustreras i figur 2. Reengineering och reverse engineering 
beskrivs mer i 2.1.3 och 2.1.4. 

2.1.3 Reengineering 

Reengineering syftar till att producera ett nytt system med bättre struktur än det gamla 
[22]. Detta sker ofta till följd av olika orsaker, exempelvis på grund av ny teknik, 
juridiska avtal eller dylikt. Om man som företag vill migrera eller flytta till ett mer 
modernt system än det befintliga. Tvingas man ofta till att skriva om programkoden för 
den nya databasen, vilket skulle kräva mycket resurser om det skulle ske manuellt. Det 
finns enligt [23] olika tillvägagångssätt för att omskapa programlogik i mjukvaror: 
emulering, återhämtning och mönsteridentifiering. 
 
Inget system med data har perfekt datakvalitet, och som tidigare nämndes av Rajlich och 
Bennet i [2] ändrar utvecklarna inte mycket i källkoden när mjukvaran är i 
underhållsstadiet. Om fel upptäcks åtgärdar man dessa för det aktuella systemet, men 
data innehåller fortfarande fel som kan bli problematiska vid en konvertering. Vid en 
konvertering finns främst två problemområden; bristande datakvalitet samt komplexa 
beroenden och dålig systemarkitektur [24]. 
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2.1.4 Reverse engineering 

Reverse engineering syftar till att analysera information ur en färdig produkt för att 
återanvända design och specifikationer [22]. I [25] presenteras en strategi för design 
recovery från ett 4GL2 språk. Att beskriva syntaktiska och semantiska karaktärsdrag 
genom att definiera element och relationer med en metamodell är viktigt enligt [25]. 
 
En databas består av olika tabeller där data sparas i rader (beståendes av fält). 
Databasen innehåller egenskaper som relationer (hur ett fält är kopplade till andra fält) 
samt nycklar (som används för att hitta de/ det fält som önskas). De olika relationerna 
mellan tabeller definieras som “ett till ett”, “ett till många” eller “många till många” [25]. 
Det är viktigt att analysera nycklarna (främmande nycklar samt primärnycklar), då 
tidiga versioner av 4GL språk inte hade dessa element [25]. För olika språk gäller olika 
regler, och därför är det viktigt att en tydlig analys utförs utifrån det system som 
företaget specifikt använder. Många verktyg finns för konvertering, men de flesta av 
dessa verktyg är utvecklade för 3GL språk. Hur information och data extraheras ut från 
den tidigare programvaran skiljer sig mellan olika system, beroende på vad som upplevs 
som smidigast.  
 
Figur 3 visar ett flödesschema för hur processen är tänkt att fortgå för fallstudien i [25]. 
Beroende på en mängd olika faktorer (system, personal och nytt system) kan detta flöde 
ändras efter behov. I vissa lägen kan det vara fördelaktigt att analysera och testa nya 
tekniker innan reverse engineering processen startat. Detta för att säkert veta om det är 
möjligt att migrera och vilka justeringar som behöver göras. Figuren är dessutom 
bristfällig då den inte tar hänsyn till förstudie, analys eller ett beslut, vilket hanteras mer 
djupare i EM3 modellen.  
 
Både reengineering och reverse engineering har stor betydelse för en pensionering, som 
är en del i EM3 modellen, om en migrering från det äldre systemet till det nya systemet 
ska ske. Det är då av yttersta vikt att inblandade har god kännedom kring hur data och 
funktionalitet ska extraheras från det äldre systemet, för att migreras till det nya 
systemet. Författarna kommer inte att praktiskt tillämpa de olika metoderna som finns 
för reengineering, men dessa används som inspiration till de riktlinjer som ska tas fram 
gällande konvertering eller omvandling av data mellan IT - system. Däremot undersöks 
de befintliga metoderna inom banken för att kunna fortsätta arbete enligt EM3 modellen.  
 
 

 
Figur 3. Process för reengineering och reverse engineering [25] © [2011] 

 

                                                   
2  Fjärde generationens programmeringsspråk (Fourth Generation Language). Ett språk som är oberoende 
av hårdvara samt operativsystem exempelvis MAPPER. En högre abstraktionsnivå än 3GL (Java, C, C++, 
COBOL). 
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2.2 Befintliga modeller och standarder 

När en mjukvara går mot slutet av sin livscykel, så bör företag fundera på hur de ska 
hantera mjukvaran. Där många företag fundera på om de ska pensionera en mjukvara 
efter att ha upptäckt ålderstecken. Även fast pensionering är ett aktuellt problem, har 
det inte gjorts många studier kring detta ämne. I detta kapitel presenteras två stycken 
standarder kring livscykler och förvaltning, samt två avvecklings eller 
pensioneringsmodeller.  

2.2.1 IEEE Std 14764–2006  

IEEE Std 14764–2006 [26] är en standard gällande en mjukvaras livscykel samt 
förvaltning. Den beskriver ett ramverk av en mjukvaras förvaltningsprocess, men 
specificerar inte detaljer kring hur dessa ska implementeras. Inte heller nämns hur 
uppgifterna eller aktiviteterna inkluderas i förvaltningsprocessen. Ingen av listorna i 
standarden antas vara uttömmande, utan är avsedda för att vara exempel.  
 
För att kunna migrera ett system till en ny miljö krävs att handlingar och arbetsuppgifter 
bestäms, som sedan dokumenteras och utvecklas [26]. Standarden [26] nämner också 
att en migreringsplan ska utvecklas, dokumenteras och exekveras. Migreringsplanen ska 
bland annat innehålla följande punkter enligt [26]:  
 

● Kravanalys och definition av migrering. 
● Utveckling av migreringsverktyg. 
● Konvertering av mjukvara och data. 
● Exekvering av migrering. 
● Verifiering av migrering. 
● Support för det gamla systemet i framtiden. 

 
För att till slut utföra en pensionering krävs bland annat att en pensioneringsplan 
utvecklas, användarna ska informeras om pensionering, genomförande av parallella 
operationer [26]. Pensioneringsplanen ska enligt [26] innehålla nedanstående punkter, 
och planen ska sedan exekveras. 
 

● Stödet upphör helt eller delvis för en viss tidsperiod. 
● Arkivering av mjukvaran och tillhörande dokumentation. 
● Ansvar för framtida supportärenden, som finns som rest. 
● Övergång till ny mjukvaruprodukt. 
● Tillgänglighet av arkivdata. 

 

2.2.2 IEEE STD 12207–2008 

IEEE STD 12207–2008 [21] är en ISO standard kring en mjukvaras livscykel som 
beskriver teoretiskt vad som bör göras men inte rent praktiskt. Standarden föreskriver 
varken detaljer om system eller livscykelmodeller, utvecklingsmetoder, modeller eller 
tekniker [21].  Standarden [21] erbjuder krav för ett antal olika processer passande för 
användning under en mjukvaras livscykel. En livscykel som anses lämplig för ett projekt, 
måste definieras för att etablera tidsberoende sekvenser nödvändiga för 
projektledningen [21].  
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Syftet med att utföra en avvecklingsprocess är att avsluta en mjukvaras existens [21]. 
Ingen support ges efter avvecklingsprocessen, samt element och relaterade produkter 
raderas eller arkiveras [21]. Som resultat från en lyckad avvecklingsprocess skall följande 
punkter finnas som utfall: 
 

● Definierad avvecklingsstrategi. 
● Avvecklingsbegränsningar tillhandhålls som indata till krav. 
● Systemets mjukvaruelement förstörs eller arkiveras. 
● Miljön lämnas i överrenskommet tillstånd. 
● Dokumentation av avvecklingsåtgärder samt all analys av långsiktiga effekter 

finns tillgängliga. 

2.2.3 Avveckling enligt Brandt 

Systemägaren är den som i regel ska besluta om ett IT - system ska avvecklas, samt när 
och hur detta ska ske [27]. Enligt Brandt i [27] består en systemavveckling eller 
pensionering av fyra huvudaktiviteter: 
 

1. Skapa avvecklingsplan 
2. Informera om syftet 
3. Genomför avveckling 
4. Arkivera 

 
I avvecklingsplanen ska dessa aktiviteter genomföras och dokumenteras: analysera 
avvecklingskrav, bestämma effekt av avveckling, fastställa om systemet ska avvecklas 
eller ej, skapa tidsplan, fastställa ansvaret för framtida överbliven support och 
bestämma avvecklingsresurser [27]. Där de berörda användarna bör informeras om 
syftet med pensioneringen av systemet. Här bör följande aktiviteter göras: fastställa 
vilka som berörs av avvecklingen, informera om tidsschemat och ta vara på 
återkopplad information [27]. 
 
Vid själva avvecklingen beskriver Brandt [27] en rad aktiviteter som går att kategorisera 
kring: installation och test av utrustning eller system, samla data från nya och gamla 
systemet för analys samt avlägsna systemet, driftpersonal eller utrustning [27]. 
Slutligen efter utförd avveckling ska även arkivering beröras i form av lagring och 
kopior av det gamla systemet på ett säkert ställe [27]. 

2.2.4 EM3: Software Retirement Process Model 

EM3 - Evolution and Maintenance Management Model som presenteras i [10] är en 
modell för pensionering av system. Modellen består av fyra stycken olika faser. 
 

1. Pensioneringsanalys (Retirement Analysis): I denna fas analyseras det system 
som ska pensioneras med en pensionerings checklista (se appendix B). Varför 
man gör detta kan bero på att nuvarande system har höga förvaltningskostnader, 
leverantören slutar supportera plattformen eller att det finns nya system med 
liknande funktionalitet. 

 
2. Beslut (Decision): I denna fas tas ett beslut kring huruvida systemet ska 

pensioneras eller om systemet ska fortsätta förvaltas. Dock behövs ett beslut för 
att kunna gå vidare till nästa fas. 
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3. Pensionering (Retirement): I denna fas sker själva pensioneringsprocessen. 
Som består av en rad delfaser: Pre-study, Analysis, Quality Assurance, 
Retirement Preparation, Retirement Realization och Close Down.  

 
4. Analys och avslut (Post-mortem Analysis and Sign-Off): Efter pensionering av 

systemet analyseras huruvida allt har gått enligt plan för att kunna förbättra 
processen tills nästa gång [10]. 

 
Pre-Study (förstudien) startas bara efter att det finns ett beslut om att pensionera 
systemet. Här gör man en detaljerad analys av systemet med sen checklista för 
pensionering. Pensionerings checklista (appendix B) används för att förstå hur 
affärskritiskt systemet är. Där kan man titta på systemets struktur och storlek, 
användarnas behov samt vilket närliggande system som kan vara mottagare vid 
konvertering. Även behovet av återanvändning av delar i det gamla system, arkivering 
eller borttagning nämns också i checklistan [10]. 
 
Analysis (analysfasen) går ut på att man identifierar affärsbetydelsen av och den 
funktionalitet som finns, för det system som ska pensioneras. För att kunna hantera 
dessa under pensioneringsprocessen.  
 
Quality Assurance (kvalitetssäkring) är en fas som löper parallellt med Retirement 
Preparation och Retirement Realization. Detta för att kunna kvalitetssäkra de delar av 
systemet som flyttas i de kommande faserna. 
 
Retirement Preparation, (förberedelse inför pensionering) går ut på att man 
förbereder de delar av systemet som ska återanvändas, arkiveras samt tittar på hur dessa 
påverkar det mottagande systemet vid konvertering [10]. 
 
Retirement Realization (själva “pensioneringen”) är där man utför konverteringen 
till det nya systemet av funktionalitet. I Sista fasen Close Down (nedstängning) stängs 
systemet ner och det data som ska sparas är nåbart via ett arkiv. 
 
Modellen nämner även en del roller som bör vara på plats vid pensionering för att 
underlätta övergången som: Decision Maker (DM), Maintenance Organization (MO), 
Operations Expert (OE), System Manager (SM), System Analyst (SA), Project Leader 
(PL), System Architect (SAR), User (U), Developer (D) och Support Technican (ST) [10]. 
 
EM3 modellen, som ses i figur 4, fungerar bra vid system där allt går att pensionera. 
Dock nämns vissa tillägg i [10] som vikten av att ha en förvaltningsorganisation på plats 
som bör ha en drivande roll under processen. Speciellt för finansiella system, där 
livslängderna oftast är betydligt längre än den genomsnittliga livslängd på tio år som 
nämns i [3]. Eftersom kundavtalen på försäkringar är livsvariga krävs oftast en längre tid 
av förvaltning för dessa typer av system vilket innebär att flyttbarheten hos systemet inte 
alltid är lika uppenbar.  
 
Även om EM3 modellen är lockande att använda bör man inte glömma bort att det finns 
problem med pensioneringsprojekt. Problem som för lite ansträngning och tid som läggs 
på analys av det pensionerade systemet. Avsaknad av resurser och problem att bemanna 
pensioneringsprojekten är andra problem som också förekommer [10]. 
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Figur 4. Design för EM3: Software Retirement Process Model [10] 

2.3 Befintliga riktlinjer för pensionering 

Det finns en brist på modeller som beskriver hur en pensionering ska gå till, eller vad 
som är viktigt att tänka på [10][28]. Det vill säga det saknas tydliga riktlinjer på vad 
företag bör tänka på vid en pensionering av ett system. Endast ett fåtal standarder 
[21][26] finns, och dessa standarder är inte skapta utifrån studier i verkligheten [10].  
 
Vissa riktlinjer kring pensionering finns dock, men dessa anses vara ytterst bristfälliga 
och inte alls uttömmande. I detta kapitel presenteras några av de riktlinjerna som finns 
idag. En del i pensionering som är viktig att analysera är enligt [28] systemets 
ekonomiska aspekter. Enligt [28][29] menas att när kostnaden för systemet blir för hög, 
ska systemet pensioneras. Hur man kan avgöra när kostnaden för förvaltning av ett 
system blir större än inkomsten, är en nyckelfråga [28]. Denna fråga kan man med hjälp 
av följande punkter skapa sig en bättre förståelse för den ekonomiska aspekten [28]: 
 

● Förvaltningsteknologi. Den tekniska kunskapen som krävs för att mjukvaran 
ska möta kraven som kunden ställer. 

● Kvalitet. Hur man mäter vad kraven som kunden ställer faktiskt är, den 
felmarginal som kan accepteras i en operation. Högre krav på kvalitet leder till en 
högre kostnad.  

● Ekonomisk värdering. Genom att analysera förvaltningsteknologi samt 
kvalitet kan kostnaden för ägandeskap identifieras.  

 
Andra aspekter (än den ekonomiska) att ha i åtanke är även vilket affärsvärde systemet 
har idag i termer av hur det använts, antal användare, historik, ålder, systemets 
övertalighet men även hur komplext systemet är [30]. Om leverantören av den plattform 
som ett företag använder slutar med support, kan detta också vara ett tecken på att 
fundera över när och hur systemet ska pensioneras. 
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2.4 Relaterande tidigare arbete 

Mycket av litteraturen har fokuserat på reenginering, reverse engineering, förvaltning 
och konvertering av system från COBOL till JAVA, se exempelvis [31][32]. Det tidigare 
examensarbetet PAS - En processmodell för avveckling av system [33] har studerat 
avveckling av IT - system genom att ta fram en processmodell. Varken det 
examensarbetet eller EM3 [10] nämner tydliga riktlinjer på när ett system bör 
pensioneras.  
 
Guide till systemförvaltning [27] som berör mer systemförvaltning presenterar kort de 
olika steg som bör vara med i en avvecklingsprocess. Dock är dessa övergripande och ger 
inte heller helt tydliga riktlinjer. 
 
Solutions for Reverse Engineering 4GL Applications, Recovering the Design of a 
Logistical Wholesale System [25] presenterar en strategi för reverse engineering, men 
inte heller där presenteras några riktlinjer kring när ett företag bör pensionera ett 
system.  
 
Det finns inte heller några specifika modeller kring pensionering av MAPPER systemet, 
utan litteraturen fokuserar mest på manuell eller automatiserad migrering av 4GL 
applikationer som nämns i  Re-engineering 4GL-based information system applications 
[34] och Automated reverse engineering of legacy 4GL information system 
applications using the ITOC workbench [35]. Det finns inte mycket forskning med ett 
helhetsperspektiv kring pensionering av system.  
 
De tidigare studierna som till största del ligger till grund för denna studie är EM3[10] 
och IEEE Std 14764–2006 [26]. Dock anses båda dessa vara bristfälliga i vissa moment. 
IEEE Std 14764–2006 [26] erbjuder till största del ett teoretiskt perspektiv på migrering 
och pensionering, till skillnad mot EM3 [10] som behandlar dessa områden mer 
praktiskt. Båda tidigare studierna saknar konkreta beskrivningar av situationer, och hur 
ett företag bör agera vid en pensionering.  
 
Teorin som har presenteras i kapitel 2 krävs för att kunna få en förståelse över det 
riktlinjer som detta arbete kommer att presentera. Då en mjukvaras livscykel är viktigt 
att känna till med de olika faser som finns, som kan leda reenginering eller reverse 
engineering. Samt behovet av en avvecklings eller pensioneringsmodell för att få en 
struktur på ett företags pensioneringsarbete. 
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3 Forskningsmetoder 

I detta kapitel beskrivs de olika vetenskapliga metoder som finns och det arbetssätt 
författarna använde under arbetets gång. I kapitel 3.1 beskrivs författarnas arbetssätt 
medan i kapitel 3.2 - 3.8 beskrivs den forskningsstrategi som författarna har valt att 
arbeta med. Slutligen beskriver kapitel 3.9 författarnas erfarenheter från utfört arbete. 
Nedan visas en sammanfattning av den forskningsstrategin som denna studie har använt 
sig av (se figur 5).  
 
Forskningsdesign är en modell för hur man ska göra problematiseringen forskningsbar 
och kan ses som de riktlinjer som behövs för att utföra forskningen [14][15]. Varför 
författarna har valt att arbeta efter denna forskningsstrategi, motiveras i efterföljande 
kapitel. 

3.1 Arbetssätt 

Vårt arbetssätt, bestod av sex faser, illustreras med figur 6, där arbetet först började med 
en litteraturstudie. Därefter utfördes en studie på plats hos Handelsbanken kring det 
system som skulle pensioneras. Men även kring organisationen Handelsbanken för att 
förstå deras problem och verksamhet.  
 
Efter studie av system och organisation framtogs den utforskningsmodell för de 
intervjuer som skulle utföras, för att få en förståelse av banken och dess system. Det 
resultatet som ficks från fallstudien applicerades på EM3 modellen som sedan låg till 
grund för de preliminära riktlinjerna kring pensionering. Vilka också utvärderades samt 
förbättrades enligt den utvärderingsmodell som togs fram.  
 

 
 

Figur 5. Forskningsstrategi 
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Figur 6. Översikt arbetssätt 

3.1.1 Litteraturstudie 

Arbetet började med en litteraturstudie kring retirement, software lifecycle, MAPPER, 
migration, reengineering, reverse engineering, legacy code och legacy system. 
Litteraturstudien genomfördes för att skapa en förståelse för området. Sökningar gjordes 
i vetenskapliga databaser som IEEE explorer3, ACM Digital library4 och Scopus5 då dessa 
ansågs innehålla relevant forskning. Under litteraturstudien hittades inte mycket 
litteratur kring MAPPER eller modeller för pensionering förutom EM3 - modellen som 
valdes att arbetas vidare med. Dessa sökningar resulterade i tusentals resultat de olika 
databaserna varav ett 50 tal var av intresse, där ett 15 tal ansågs ge en bra bild över 
området.   

3.1.2 Studie av system och organisation 

På plats hos Handelsbanken påbörjades en studie om MAPPER plattformen för att 
förstå systemets användningsområden och hur det var uppbyggt. Författarna fick ett 
flertal genomgångar av systemansvarig kring hur systemet fungerar, vad det användes 
till samt en kort introduktion till de produkter som låg på plattformen. Författarna fick 
även testa grundläggande programmering i MAPPER för att skapa sig en bild av 
programmering i språket.  

3.1.3 Framtagning av utforskningsmodeller samt intervjuer 

För att kunna få ut relevant information från intervjuerna förbereddes frågorna på 
förhand där modellen från litteraturstudien låg till grund för frågorna. Även den tidigare 
information om systemet som hade erhållits via studien om MAPPER påverkade också 
frågorna. Detta låg till grund för att skapa de utforskningskriterier som studien hade, 
vilka visas och diskuteras mer i kapitel 4.    

3.1.4 Skapa preliminära riktlinjer 

De preliminära riktlinjerna skapades utifrån informationen som erhållits via 
intervjuerna, applicerade på EM3 modellen. De olika delarna i EM3 som användes var 
pensioneringsanalys (Retirement Analysis), förstudie (Pre Study) och analys (Analysis) 
vilka beskrivs mer i appendix C.  

                                                   
3 http://portal.acm.org 
4 http://ieeexplore.ieee.org 
5 https://www.scopus.com/ 
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I Retirement Analysis i EM3 - modellen upptäcktes att litteraturstudien visade sig vara 
bristfällig och ytterligare information behövde hittas. Då söktermer som 4GL, software 
maintenance och software phaseout användes för att förbereda för nästa fas om 
systemen inte skulle visa sig vara möjliga att pensionera. 
 
För Pre-Study (appendix C) i EM3 - modellen gjordes en mer djupgående analys av 
systemet än i checklistan för pensioneringanalys (appendix B), för att få en tydligare 
bild av den fortlöpande pensioneringsprocessen. Författarna analyserade först 
individuellt olika system i förstudien, för att sedan tillsammans diskutera och reflektera 
kring det fakta som hade tagits fram. Efter Pre-Study hade en tydligare bild skapats om 
systemet var möjligt att pensionera. Med det i åtanke gjordes ingen 
pensioneringsstrategi eller arkiveringsstrategi för de system som inte ansågs vara 
möjliga att pensionera vid det tillfället. Detta gjordes inte heller för utbetalningssystemet 
då en parallell utredning med denna studie sker internt på Handelsbanken.  
 
Samma checklista i pensioneringsanalys hade kunnat användas till förstudien, men då 
författarna och systemansvariga ansåg att denna inte gav en tillräckligt djup analys 
användes punkterna från Pre-Study i EM3 - modellen som mall för förstudien. Både 
systemansvariga och författarna reflekterade över denna och ansåg att den erbjöd en 
detaljerad analys, som skulle ligga till grund för pensioneringsprocessen.   
 
Eftersom inget beslut tagits kring om det skulle ske en pensionering bestämdes inget 
tidschema. Att avgöra budget för pensionering tillhör inte heller denna studie, varpå 
punkt 9 inte utfördes. Författarna och systemansvariga såg inte heller något behov av att 
studera någon annan aspekt i förstudien. Förstudien och intervjuerna resulterade i ett 
fåtal system som ansågs vara möjliga att pensionera, som sedan analyserades vidare i 
Analysis fasen. 
 
I Analysis fasen i EM3 - modellen valde författarna att utföra en djupgående analys på 
ett av systemen som ansågs vara möjliga att pensionera. Där analyserades de viktigaste 
funktionerna eller affärsobjekten i dialog med systemansvarig. Eftersom det i dagsläget 
inte finns ett liknade system på den mottagande plattformen för det system som 
analyserades, bedömdes att alla affärsobjekt bör vara med i en konverteringstabell. En 
figur över affärsobjekten togs fram som visas i resultat kapitlet. Figuren visar systemets 
struktur, men inte de individuella datafälten i figuren på grund av sekretess.  
 
Eftersom systemet inte skulle pensioneras på riktigt, togs det inte heller fram en 
testplan, utan figuren ligger istället till grund för de riktlinjer som presenteras i senare 
kapitel. Befintliga konverteringsmetoder, både manuella och automatiska, studerades 
hos banken. Dessa ansågs innehålla relevanta delar och kunna användas igen vid en 
framtida konvertering. 
 
Varken kvalitetssäkring, förberedelse och realisering av pensionering, samt 
nedstängning gjordes inte under denna studie e eftersom studien var i förebyggande syfte 
och författarna ansåg att de tidigare faserna var tillräckliga för uppsatsens ändamål.  
Systemen används fortfarande idag. 
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3.1.5 Utvärdera riktlinjer 

Efter att riktlinjerna hade tagits fram var det viktigt att kunna utvärdera dessa för att se 
om de var fullvärdiga. Författarna ville därför kolla på riktlinjernas tillämpbarhet för 
varje grupp av riktlinjer som togs fram. Samt riktlinjernas relevans till tidigare arbeten. 
Där uppföljande frågor med de intervjuade ställdes samt en jämförelsetabell som 
skapades med tidigare forskning vilket beskrivs mer i kapitel 4. 

3.1.6 Förbättra riktlinjer 

För de riktlinjer som behövde förbättras efter utförda uppföljningsintervjuer 
förbättrades dessa genom att lägga till riktlinjer eller förtydliga befintliga riktlinjer. 

3.2 Forskningsmetod 

Den kvalitativa metodiken har valts som forskningsmetod. Denna studie ämnar till att 
studera ett explanandum hos ett företag gällande möjligheter och svårigheter att 
pensionera äldre IT system. Detta kräver en viss förståelse för hur företaget arbetar idag 
och har arbetat med äldre IT system samt de anställdas inställning till detta. En 
kvalitativ forskning erbjuder detta och ger därför de bästa förutsättningar för denna 
studie. 
 
Den kvalitativa forskningsmetodiken behandlar förståelse för sammanhang, åsikter samt 
beteende för att nå preliminära hypoteser, teorier eller utveckling av system och dylikt 
[14]. Jämfört med den kvantitativa forskningsmetodiken använder denna metod mindre 
datamängder från exempelvis intervjuer tills ett trovärdigt resultat kan uppnås. På 
grund av låga datamängder valdes inte den kvantitativa forskningsmetodiken.  
 
I [14] nämns även så kallad triangulation som är en mix av båda forskningsmetodikerna 
för att öka trovärdighet hos resultatet. Styrkan med den kvantitativa studien är att det 
går att diskutera dess generaliserbarhet. Medan kritiken mot kvantitativa studier är 
angående risken för att det reducerar komplexiteten i det man studerar [15]. 

3.3 Forskningsansats 

Som forskningsansats för uppsatsen valdes den induktiva ansatsen, då en kvalitativ 
studie har utförts på ett företag där erfarenheter, åsikter och mönster studeras. 
Forskningsansatser används som bekant för att dra slutsatser och definiera vad som är 
sant eller falskt [14]. De vanligaste ansatserna är induktiv och deduktiv, men det finns 
även en blandning av båda ansatserna som kallas abduktiv [14].  
 
Den induktiva ansatsen är lämplig när datainsamlingen sker genom en kvalitativ metod, 
och formulerar teorier och satser från studier och mönster [14]. Resultatet grundar sig i 
erfarenheter, åsikter och beteenden [14]. Den induktiva ansatsen innebär alltså att man 
är öppen för att det empiriska resultatet kan leda till en annan teoriram än den man 
började med [15]. 
 
Den deduktiva ansatsen används ofta när datainsamlingen sker genom en kvantitativ 
metod [14]. Resultatet baserar sig på de insamlade data och förklarar förhållanden 
mellan parametrarna [14]. I den abduktiva ansatsen används både induktiva och 
deduktiva ansatser [14]. Den hypotes som bäst förklarar relevant resultat används [14]. 
Resultatet är en möjlig förklaring där inkomplett data har använts [14]. 
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3.4 Forskningsdesign 

Som forskningsdesign för denna uppsats har en fallstudie valts. Fallstudien valdes 
eftersom författarna avsåg att utforska ett explanandum på plats hos Handelsbanken 
gällande möjliga vägar att gå vid en pensionering av ett system. Den närmsta typ av 
fallstudie för uppsatsen är den utforskande [15] eftersom tidigare arbeten kring 
pensionering hos Handelsbanken inte har studerats då dessa ansågs vara irrelevanta. 
  
Eftersom uppsatsen är av en kvalitativ karaktär, valdes därför de metoder som finns för 
kvantitativa studier bort, som experimentell forskning, utforskande forskning samt 
enkäter [14]. 
 
Fallstudier är empiriska studier som undersöker ett fenomen i verkliga livet där gränsen 
mellan fenomen (explanandum) och sammanhang inte är tydlig [14]. Fallstudien har ett 
flertal utmärkande drag [15]. Som att man väljer ett eller flera enskilda exempel, samlar 
tillräckligt med information samt att den utförs på ett systematiskt sätt [15].  
 
Fallstudier kan vara av kvalitativ eller kvantitativ karaktär, men även en mix av båda två 
[14]. Blomkvist & Hallin nämner även olika typer av fallstudier i [15] som utforskande, 
komparativa, historisk och longitudinella fallstudier. En fallstudie, passar som 
forskningsmetod när man är öppen för att upptäcka nya dimensioner och när syfte är 
utforskande, förklarande eller beskrivande [15]. Dock kan fallstudien anses vara 
subjektiv och primitiv och kan aldrig resultera i statistisk generaliserbarhet [15]. 
 
Experimentell forskning liknar en fallstudie men innebär att man studerar en skapad 
och på olika sätt kontrollerad situation [15]. Denna metod används oftast vid experiment 
med stora datamängder [14]. Eftersom denna studie inte hade så stora datamängder 
eller en skapad miljö valdes experimentell forskning bort. Aktionsforskning är ett 
mellanting mellan experiment och fallstudie och innebär att man studerar en process 
som man själv är delaktigt i och vill förändra [15]. Eftersom författarna endast 
intervjuade personer istället för att delta själva valdes denna typ av forskning också bort. 
 
Utforskande forskning ger en grund för allmänna upptäckter, genom att hitta relationer 
mellan ett flertal parametrar [14]. Denna metodik ger dock sällan absoluta svar till 
specifika frågor utan ger istället indikationer på huvudproblem och parametrar för att 
utforma mål med hjälp av kvalitativa datamängder [14]. Denna metod valdes inte heller 
eftersom författarna ville ha svar på specifika frågor kring pensionering. 

3.5 Urval av respondenter 

Valet av respondenterna skedde inte via slump utan valdes istället med 
bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval är en typ av icke-statistik eller icke slumpartad 
samplingsmetod där urvalspopulation, väljs utefter syftet med studien om de uppfyller 
något typ av kriterium [17]. Bekvämlighetsurvalet är det typ av urval som anses var det 
mest kostnadseffektiva i termer av tid, ansträngning och pengar [18].  
 
De respondenter som valdes ut av författarna anses har kunnat bidra med relevant 
information eftersom de på något sätt har varit kopplade till de olika rollerna som 
beskrivs i EM3 modellen. Dessa roller är viktiga att närvara vid en pensionering. 
Författarna intervjuade totalt 15 personer där respondenterna på något sätt har vart i 
kontakt med MAPPER plattformen som användare, utvecklare, systemägare eller andra 
roller.  
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Även externa parter som tidigare anställda på Unisys intervjuades för att få en bild av 
framtiden för språket. Kritik mot bekvämlighetsurval är att respondenterna är för få 
vilket kan leda till sämre kvalitet av det insamlade data samt minskad intellektuell 
trovärdighet [18]. Randomiserat urval eller slumpartat urval hade inte fungera för denna 
studie eftersom det skulle finnas en chans att respondenterna inte skulle uppfylla de 
kriterier som rollerna i EM3 modellen beskriver. 

3.6 Datainsamlingsmetod 

För att möta behoven författarna hade valdes Intervjuer och Fallstudie som 
datainsamlingsmetoder. Då uppsatsen behandlade en kvalitativ studie var metoderna 
Frågeformulär, Fallstudie, Observationer, Intervjuer, Språk och text relevanta att 
undersöka [5]. Den typ av intervju som valdes var den semistrukturerade som 
tillsammans med utvärderings- och utforskningsmodellerna (nämns mer i kapitel 4) 
användes som forskningsinstrument för studien.  
 
Valet av att använda semistrukturerade intervjuer är baserat på ett flertal orsaker; att 
kunna jämföra tankar och synpunkter mellan de intervjuade personerna och kunna 
ställa öppna frågor för att lättare förstå de olika problemen som personerna upplevde. 
Med semistrukturerade intervjuer kan även nya frågor och följdfrågor ställas, för att 
tillhandahålla mer information och nya insikter som inte var planerade [15].  
 
Personerna som intervjuades hade olika arbetsuppgifter varpå det var viktigt att kunna 
ställa frågor anpassade till dennes arbetsområde. Fallstudie användes för att mer 
ingående få en uppfattning om plattformens relevans på banken med dess fördelar och 
nackdelar för att förstå hur affärskritiskt systemet var vid en pensionering. 
Observationer valdes inte som en datainsamlingsmetod eftersom beteenden ansågs inte 
tillföra relevant information. Frågeformulär användes inte då syftet var att finna svar 
med en större varians och nya insikter, och inte att hitta ett generellt svar. Språk och text 
skulle inte analyseras och användes inte heller som en metod för datainsamling.  
 
Datainsamlingsmetoder används för att samla in data som stöd för undersökningen som 
utförs [14]. Det finns enligt [14] [15] [19] olika metoder för datainsamling för olika 
syften, som listas nedan.  Experiment används för att samla en stor mängd data. 
Frågeformulär används för att samla data och finna ett generellt svar [15] genom att 
ställa öppna frågor för en kvalitativ studie samt stängda frågor för en kvantitativ studie. 
Fallstudie är en djupgående analys för ett litet antal deltagare. Observationer görs för att 
observera beteenden och handlingar för att ge en stor och välgrundad bild i vissa 
situationer [15].   
 
Intervjuer kan vara strukturerade, semistrukturerade eller ostrukturerade [15], 
beroende på målet med intervjun. En strukturerad intervju är en intervju med färdiga 
frågor [15]. En ostrukturerad intervju är en intervju då endast ett område som intervjun 
ska kretsa kring har bestämts [15]. En semistrukturerad intervju behandlar några 
förbestämda områden där nya frågor och följdfrågor anpassas under intervjun [15]. 
Språk och text är en metod som används för att tolka språk i texter och dokument [14].  
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3.7 Dataanalys 

För denna uppsats har den tematiska analysen valts eftersom uppsatsen avser att 
intervjua olika personer för att kunna aggregera liknade åsikter samt tillämpa en 
pensioneringsmodell. Detta avses ligga till grund för att studera vilka system som går att 
pensionera eller inte samt skapa riktlinjer inför en pensionering. Då skapas således olika 
kategorier av möjligheter och svårigheter för delsystemen. 
 
Det empiriska material som har samlats in kan inte bara presenteras i rå form utan 
måste bearbetas [15]. Dataanalysmetoder används för att analysera det insamlade 
material man har fått under studien [14]. Materialet måste bearbetas via inspektion, 
omvandling, modellering och rensning av data [14]. Under denna process bör man ha ett 
öppet men reflekterande förhållningsätt till sitt material [15].  
 
De kvantitativa analysmetoderna statistik och beräkningsmatematik [14] valdes bort på 
grund av uppsatsens kvalitativa karaktär. För kvalitativa studier är vanliga metoder för 
dataanalys analytisk induktion, grundad teori, narrativ analys, hermeneutik samt 
semantik [14][15]. Dessa valdes bort då de fokuserar på analys av text [14] och analys i 
form av en berättelse [15]. 
 
Kodning gör om avskrift från intervjuer och observationer till en mer kvantitativ art, där 
man skapar olika numrerbara kategorier av koncept och strategier för att applicera 
statistik på dessa [14]. Tematisk analys innebär att man använder kategorier, i vilka 
man sorterar det empiriska materialet för att använda dessa kategorier till att besvara 
sina frågeställningar [15]. De kategorier som används kan vara i form av ord och begrepp 
de studerande använder sig av, eller växer fram efter läsning av materialet [15]. 

3.8 Kvalitetssäkring 

Kvalitetssäkring är hur explanans verifieras och valideras [14]. För en kvalitativ 
undersökning med en induktiv forskningsansats krävs enligt [14] att validitet, 
pålitlighet, konfirmabilitet, överförbarhet och etik appliceras och diskuteras.  
 
Validitet syftar till att explanans är relevant för undersökningens syfte [14]. Att bedöma 
korrektheten i slutsatser benämns som pålitlighet [14]. Konfirmabilitet syftar till att 
undersökningen har utförts i god tro utan att resultatet påverkats av personliga åsikter 
[14]. Överförbarhet syftar till att arbetet är väldokumenterat och ska kunna användas av 
andra personer i sina undersökningar [14].  
 
Etik omfattar moralen i undersökning vad gäller planering, utförande samt rapportering 
[14]. Att arbeta med och hantera känslig information, skydda deltagare i form av 
anonymitet i studien samt ha godkännande från dessa deltagare att publicera och 
använda deras information är också en del i etiska aspekten [14].  
 
För att säkerställa etiska aspekterna (informations-, samtyckes-, konfidentialitets-, 
nyttjandekravet enligt [12]) har ett kontinuerligt samarbete mellan deltagare (författare, 
handledare, systemansvarig och intervjuade personer) fortlöpt där sekretess, anonymitet 
och kvalitetskontroll diskuterats och tillämpats.  På samma sätt har ett fortlöpande 
iterativt arbete genom att kritiskt granska både källor, intervjuer och annat material som 
har blivit presenterat för att bekräfta validitet, pålitlighet, konfirmabilitet samt 
överförbarhet. Människors välfärd ska prioriteras före vetenskapliga behov [20], vilket 
författarna ansågs vara viktigt att respektera.   
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3.9 Erfarenheter 

Uppdraget gick relativt smärtfritt. Handelsbanken erbjöd författarna tillräckligt med 
resurser, var flexibla och hade överseende med att författarna inte alltid kunde vara 
tillgängliga på kontoret. Detta var till viss del på grund av överenskommelser och 
kommunikation innan uppdraget startade, och båda parterna var införstådda i 
situationen.  
 
Författarna gavs initialt möjlighet till tio intervjuer, med möjlighet till utökning om detta 
kändes nödvändigt. Fem ytterligare intervjuer hölls för att säkerställa att ingen viktig 
informations missades. Alla förutsättningar för att utföra ett bra arbete fanns 
tillgängliga. Vissa omständigheter kunde dock inte styras över, som uppkom och innebar 
en något längre (i princip försumbar) arbetsprocess.  
 
Viss information var hemlig och fick inte finnas tillgänglig i rapporten. Detta anser 
författarna dock inte vara till någon nackdel, då denna information inte var relevant för 
slutresultatet. Regelbundna möten med handledare på Handelsbanken ledde till att båda 
parter hela tiden var införstådda i den andra partens åsikter kring arbetet.  
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4 Utforskningsmodell & Utvärderingsmodell 

I detta kapitel presenteras den utforsknings och utvärderingsmodell som arbetet har 
använt. I kapitel 4.1 beskrivs utforskningsmodellen där även alla intervjufrågorna i 4.1.1 
- 4.1.3 kopplas till varje utforskningskriterium i tabell 1, medan i kapitel 4.2 beskrivs 
utvärderingsmodellen. 

4.1 Utforskningsmodell 

För att kunna få ut relevant information från intervjuerna förbereddes frågorna på 
förhand där EM3 - modellen från litteraturstudien låg till grund för frågorna. Även den 
tidigare information om systemet som hade erhållits via studien om MAPPER påverkade 
också frågorna. Detta låg till grund för att skapa de utforskningskriterier som studien 
hade vilka visas i figur 7. Dessa utforskningskriterier är sammanhang, studie av 
organisation och system och pensioneringsmodellen.   
 
Planen var att ställa liknande frågor till alla respondenter. Författarna märkte dock att 
en viss ändring av frågorna krävdes för de olika yrkesrollerna som intervjuades, mycket 
tack vare att intervjufrågorna var semistrukturerade där följdfrågor och annan 
information upptäcktes under intervjuerna. Även om de frågor som ställdes skiljer lite i 
omfattning går det att kategorisera vilket utforskningskriterium varje fråga relaterar till, 
dessa visas i tabell 1. 
 
Innan intervjuerna började presenterade författarna sig, vad syftet var med 
undersökningen och varför de ville tala med respondenterna. Handledaren på 
Handelsbanken hade även informerat de flesta av respondenterna att de skulle bli 
kontaktade för intervjuer. Intervjuerna utfördes på plats hos respondenterna, via skype, 
via telefon eller via e-post. 

Figur 7. Utforskningskriterier 
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Tabell 1. Intervjufrågor med mappning till utforskningskriterierna 

Nr Fråga Utforsknings
kriterium 

1 Vad arbetar du med på eller utanför 
banken? 

U1 

2 Hur ofta använder ni MAPPER eller 
liknande system 

U1 

3 Är det stor skillnad mellan MAPPER och 
andra system/språk? 

U2 

4 Hur många försäkringar har ni? U3 

5 Har det gjorts tidigare utredningar om 
MAPPER systemet? 

U2 

6 Planer på att sluta erbjuda produkter på 
MAPPER plattformen? 

U3 

7 Vad har ni för syn på arkivering av data? U3 

8 Hur ser kompetensen ut på MAPPER 
plattformen och andra plattformar? 

U2 

9 Har du vart med i tidigare 
migreringsprojekt? 

U3 

10 Vilka system är flyttbara och inte flyttbara 
hos MAPPER plattformen? 

U2 

11 Vad finns det för svårigheter vid 
pensionering? 

U2 

12 Fördelar eller nackdelar med MAPPER? U3 

13 Framtid förvaltning för MAPPER? U2 

 

4.1.1 Sammanhang 

Intervjuerna har gjorts på IT - avdelningen, försäkringsverksamheten och med externa 
parter. Främst för att förstå i vilket sammanhang de olika avdelningarna befinner sig i i 
förhållande till systemet.  
 
På IT - avdelning för att förstå mer tekniskt kring flyttbarhet på plattformen. Hos 
verksamheten för att förstå hur affärskritiskt systemet är, då de är närmare slutkunden. 
Samt talades det med externa parter som Unisys för att förstå framtiden för språket.  
 
Fråga 1 användes för att få information om respondentens bakgrund gällande vad hen 
gör i eller utanför banken. Fråga 2 avsåg hur ofta respondenten använder systemet och 
liknande system. Detta för att försöka förstå hur affärskritiskt systemet är. 
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4.1.2 Studie av organisation och system 

Olika delar av verksamheten möter olika problem vid en pensionering. Därför var det 
intressant att se vad för olika problem olika delar av ett företag tänker på vid en 
pensionering. 
 
Fråga 3 användes för att förstå vilka skillnader som fanns hos MAPPER med andra 
plattformar och språk. Fråga 5 användes för att se om tidigare utredningar fanns, som 
skulle kunna vara relevanta för nuvarande studie. Dock var dessa inte relevanta och 
användes inte.  
 
Fråga 8 och 13 ställdes för att se hur kompetensen såg ut hos verksamheten och IT - 
avdelning, men även hur de resonerade inför framtida förvaltning av systemet. Fråga 10 
och 11 användes för att se vilka system som var flyttbara eller inte flyttbara.  
 
Detta för att kunna se vilka system som kunde fortsätta i pensioneringsprocessen eller 
inte. Fråga 12 användes främst för att förstå varför banken och andra bolag har valt att 
arbeta med MAPPER.  

4.1.3 Pensioneringsmodellen 

EM3 modellen som låg till grund för arbetet låg också till grund för de frågor som 
utformades. Där främst den checklista som presenteras i appendix B användes. Fråga 4 
och 7 användes för att få en bild av hur mycket data som eventuellt skulle behöva 
arkiveras.  
 
Fråga 6 användes för att se om det fortfarande fanns ett behov av systemstöd för 
produkterna det vill säga hur affärskritiskt systemet är. Fråga 9 ställdes för att se om 
respondenterna hade lärdomar från tidigare migreringsprojekt, som kunde användas i 
denna studie.  

4.2 Utvärderingsmodell 

Utvärderingsmodellen bygger på att kontrollera riktlinjernas tillämpbarhet samt hur 
riktlinjerna förhåller sig till tidigare studier, standarder och modeller. De 
utvärderingsfrågor som ställdes presenteras nedan i tabell 2. 

  
Tabell 2. Utvärderingsfrågor av riktlinjer 

Nr Fråga 

1.1 Är riktlinjer kring pensionering 

heltäckande? 

1.2 Om riktlinjerna inte är heltäckande, vad 

saknar riktlinjerna kring pensionering? 

2.1 Är riktlinjerna kring konvertering 

heltäckande? 

2.2 Om riktlinjerna inte är heltäckande, vad 

saknar riktlinjerna kring konvertering? 
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4.2.1 Utvärdera riktlinjernas tillämpbarhet 

Efter att riktlinjerna hade tagits fram var det viktigt att kunna utvärdera dessa. 
Författarna ville därför kolla på riktlinjernas tillämpbarhet för varje grupp av riktlinjer 
som togs fram. Där uppföljande frågor med de intervjuade ställdes.  
 
Frågorna i tabell 2 var kopplade till de utforskningskriterier som hade använts och 
ställdes för att se till att författarna inte hade missat något, viktigt moment. Vid sin 
tolkning av resultatet och pensioneringsmodellen.  
 
De som utvärderade riktlinjerna var två systemansvariga hos Handelsbanken som hade 
varit delaktiga i tidigare pensioneringsprojekt. Dessa ansågs vara lämpliga att tala med 
på grund av sina tidigare erfarenheter kring försäkringssystem, pensionering och 
konvertering. 

4.2.2 Utvärdera riktlinjerna jämfört med tidigare studier 

Slutligen jämförde författarna riktlinjerna med tidigare studier, modeller och standarder 
som har presenterats i litteraturkapitlet. Där en tabell (se tabell 3) framfördes för att 
jämföra skillnader och likheter mellan riktlinjerna och befintlig forskning.  
 
Likheter markerades med (+), olikheter med (-) samt om riktlinjen utrycktes implicit 
betecknades det med (i).  Vänstra delen av cellen innebär att riktlinjen för pensionering 
finns med eller inte i befintlig forskning. Höger del av cellen innebär istället att riktlinjen 
för konvertering har nämnts eller inte nämnts i befintlig forskning.  
 
Exempelvis så finns riktlinje 1 för pensionering inte med i IEEE 14764–2006 
standarden, men riktlinje 1 för konvertering nämns implicit i standarden. De tre 
punkterna i tabellen nedan symboliserar upprepning av fler riktlinjer och jämförelser för 
upp till n stycken riktlinjer. 
 

Tabell 3. Schematisk vy över jämförelse mellan riktlinjer och befintlig forskning 

Riktlinjer 
Pensionering 

Riktlinjer 

Konvertering 
IEEE 14764-2006 

IEEE 
12207 - 2008 

Brandt EM
3 Other 

1 1 -   i ... ... ... ... ... ... - - 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

n n -   - ... ... ... ... ... ... -    - 

 

 



27 
 

5 Fallstudie, Handelsbanken och dess system 

I detta kapitel beskrivs den fallstudie som författarna har utfört på plats hos 
Handelsbanken i 5.1. Fallstudien berörde pensionering av MAPPER systemet, samt vad 
banken bör tänka på vid en eventuell pensionering. I detta kapitel ges även en bakgrund 
till företaget Handelsbanken i 5.2 och det utforskade systemet MAPPER i 5.3. Detta för 
att ge läsaren en översiktlig bild av det studerade företaget och dess system. 

5.1 Fallstudien om pensionering  

Som det nämns i uppdraget för arbetet skulle de system som låg på MAPPER 
plattformen undersökas. För att göra detta, och kunna skapa preliminära riktlinjer inför 
en pensionering, utfördes en fallstudie om pensionering av detta system med 
tillämpning av EM3 – modellen. Efter utförd fallstudie ansåg författarna att de hade fått 
en bra grund till de riktlinjer som detta arbete presenterar. 

5.1.1 Intervjuer 

Författarna har arbetat efter de utforskningskriterier och frågor som presenteras i 
kapitel 4.1 med semistrukturerade frågor. Från handledaren på Handelsbanken 
presenterades relevanta personer att tala med. Författarna hade inte på förhand bestämt 
någon gräns på antal personer de skulle tala med men siktade på att tala med minst tio 
personer, för att få olika synpunkter om systemet.  
 
I slutändan blev det totalt 15 respondenter för denna studie, detta anser författarna vara 
ett rimligt antal. Detta för att författarna märkte att ingen ny information tillkom. 
Majoriteten av intervjuerna var en timma långa, utfördes hos respondenten och 
författarna anser att de tillfrågade har varit medgörliga. 

5.1.2 Intervjupersoner 

Eftersom författarna arbetade efter ett bekvämlighetsurval valdes personer som på något 
sätt arbetade med MAPPER plattformen eller hade vart i kontakt med den. Både som 
användare, utvecklare, chefer och externa parter. Författarna har avsett att intervjua 
personer som arbetar med de roller som modellen nämner. Hos Handelsbanken hade de 
andra namn för rollern som exempelvis systamansvarig som motsvarar vad EM3-
modellen kallar System Manager.  
 
De roller som EM3 modellen nämner har inte vart närvarande under hela processen. 
Författarna har själva axlat dessa roller, samt låtit de intervjuer som har gjorts med 
dessa personer ligga till grund för beslut kring vilka system som är möjliga att 
pensionera.  

5.1.3 Tillämpning av EM3 – modellen 

De faser som användes under fallstudien från EM3-modellen var Retirement Analysis, 
Pre-study och Analysis.  Dessa delar valdes att arbeta med för att ingen riktig 
pensionerings skulle fullföljas, utan istället ta reda på vilka system som var möjliga att 
pensionera. I samma process märkte författarna vissa svårigheter med att pensionera 
alla system som också ligger till grund för riktlinjerna.  
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5.2 Företaget Handelsbanken  

Handelsbanken grundades 1871, med det dåvarande namnet Stockholms Handelsbank 
och har idag verksamhet i 25 länder [36]. Huvudkontoret för både koncernen och IT-
avdelningen ligger i Stockholm. I takt med en växande marknad växte även företaget, 
och Handelsbanken började erbjuda försäkringar. Handelsbanken Liv är 
Handelsbankens livförsäkringsbolag och är ett helägt dotterbolag som är verksamt i 
Sverige, Norge och Finland [36].  
 
Banken har ett flertal olika plattformar som deras IT - system ligger på som C#, COBOL, 
Open VMS och MAPPER. Under 1980-talet valde man att använda systemet MAPPER 
för alla försäkringar hos Handelsbanken Liv. MAPPER har fortsatt att användas och 
olika moduler för olika produkttyper har utvecklats.  
 
Figur 8 visar den nuvarande systemkartan för MAPPER systemet som består av följande 
delar: Individualliv (IL) - Tarifförsäkringar, Övriga stödsystem, Riskförsäkringar 
Sverige, Portföljhantering, Riskbedömning, Provisioner, Utbetalning och 
Riskförsäkringar Norge. 
 
Tarifförsäkringarna (IL) är själva försäkringsmotorn och där ligger både traditionella 
försäkringar6 och sjukförsäkringar. Båda dessa är säljstoppade produkter. 
Riskförsäkringar Sverige är det enda system där nyteckning sker för produkter i Sverige. 
Portföljhantering, Riskbedömning och Övriga stödsystem är funktionsorienterade 
system som stöder de andra systemen.   
 
I Provisioner hanteras alla provisioner ut till bankkontoren, även för provisioner som 
grundas i andra system. I utbetalning sköts all typ av utbetalning till kunder som 
använder sin försäkring.  
 
Riskförsäkringar Norge är det nyaste systemet som liknar den svenska varianten, även 
där sker nyteckning av försäkringar. Majoriteten av dessa system är byggda i ett 
textbaserat gränssnitt på en terminal, men ett fåtal dialoger finns. Riskförsäkringar 
Norge, som är det nyaste systemet, har mer grafiska gränssnitt än de andra systemen. 
 
Handelsbanken har tidigare gjort utredningar kring konvertering från MAPPER både 
under 90-talet och på senare tid kring utbetalningssystemet och IL systemet. För 
utbetalningssystemet kom man då fram till att det mottagande systemet inte hade 
prestanda för att kunna hantera de datamängderna som fanns.  
 
För IL - systemet var de främst juridiska aspekter och viss teknisk funktionalitet som 
saknades i det mottagande systemet vid pensionering. Juridiska aspekter som att man 
inte får försämra skyddet för en kund.  
 
Det mottagande systemet hos Handelsbanken som är närmast vid en eventuell 
konvertering eller migrering av MAPPER kallas CS. Denna plattform byggdes 1994 med 
C# och SQL Server och är den plattform där mest nyteckning, nyutveckling och 
förvaltning sker av försäkringsprodukter.  
 

                                                   
6 En traditionell försäkring är en försäkring med en garanterad ränta t.ex. 3 %, som kunden får vad som än 
händer. Jämfört med en fondförsäkring där kunden står för all risk själv. 
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CS plattformen har ett visst beroende av MAPPER plattformen då båda systemen 
använder samma system för utbetalningar och provisioner. Även majoriteten av hela 
bankens försäkringsprodukter ligger på CS plattformen. 

5.3 MAPPER 

MAPPER7, eller BIS som det kallas idag, är ett mjukvarusystem med beräkningar och 
databashantering. Det inriktar sig till företag med en affärsverksamhet som smidigt vill 
kunna hantera sina data i en miljö som tillåter att de själva kan välja struktur på 
programmen som körs, och koda sina egna program [37]. Mjukvaran utvecklades 1967 i 
Roosevelt, USA och användes internt av Sperry (idag känt som Unisys) för hantering och 
produktion av datorer.  
 
MAPPER var aldrig tänkt att släppas till försäljning, men Sperrys kunder såg en stor 
potential i systemet och ville att mjukvaran skulle ingå i datorerna. MAPPER 
revolutionerade mjukvaruindustrin på 1970-talet, då det var en av de första mjukvarorna 
där användarna själva kunde interagera och skriva sina egna program med ett 
tangentbord [40]. 
 
 

                                                   
7 MAintain, Prepare, and Produce Executive Reports 

Figur 8. MAPPER systemkarta 
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Unisys släppte MAPPER till försäljning 1979 i USA, och 1980 i resten av världen [39] och 
tillhör skaran av 4GL-mjukvaror, tillsammans med bland annat MARK-IV. Dessa 
användes flitigt av företag på 80- och 90-talet, men på senare tid har 3GL-språk (third 
generation languages), som t.ex. Java, C, C++, python mm., tagit en allt mer betydande 
roll i mjukvaruutvecklingen. Inte heller fanns SQL eller databastyper när MAPPER 
lanserades.  MAPPER kräver ingen länkning av program eller kompilering utan är ett 
interpreterade språk [40].  
 
Databasmodellen som används i MAPPER är inspirerad av ett traditionellt kontor där 
databasen är som ett stort förvaringsrum. Där det finns ett flertal skåp (cabinet) som 
innehåller lådor (drawer) [38]. Lådorna innehåller i sin tur rapporter där både program 
och data sparas. Se databasstrukturen för MAPPER systemet i figur 9. Program som 
kallas RUNs skrivs i native MAPPER eller i JavaScript [38]. I MAPPER finns 
möjligheten att skapa både webb- och Windowsdialoger för in- och utmatning [40]. 
 
 

Figur 9. MAPPER databasmodell [38] 
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6 Resultat av fallstudien 

Detta kapitel behandlar informationen som intervjuer och applicering av modellen 
resulterade i. Resultatet presenteras i ett flertal tabeller för att kunna ge läsaren en tydlig 
översikt över vad studien har resulterat i. I 6.1 presenteras resultatet från den utförda 
fallstudien. I 6.2 presenteras även resultatet från användning av EM3 - modellen. 

6.1 Intervju 

För att kunna aggregera ihop åsikter och hitta generella likheter och olikheter, 
grupperades alla data från intervjuerna ihop där varje fråga enskilt studerades. Efter 
genomläsning av materialet hittades likande begrepp och åsikter som användes för att 
skapa de olika kategorierna.  

6.1.1 Resultat av datainsamlingen 

Information från intervjuerna presenteras uppdelade per kategori. Dessa kategorier är: 
respondenternas bakgrund, användning av systemet, volym av produkter & behov av 
arkivering, kompetens & skillnad mellan produkterna och flyttbarhet som nämns 
nedan. 

6.1.1.1 Respondentens bakgrund 

Majoriteten av de som intervjuades var från verksamheten (Handelsbanken Liv, se tabell 
4) och hade olika roller som controller, produktägare och handläggare, se tabell 5. Näst 
största gruppen som intervjuades var personal på IT - avdelningen med roller som 
systemägare och systemansvarig. Tre externa parter talades också med.  
 
De roller som presenteras i tabell 5 är en del av de som bör vara med vid pensionering 
enligt EM3 - modellen. 7/7 av de tillfrågade som arbetade mer tekniskt (internt och 
externt) hade vart med i tidigare migreringsprojekt. Av de tillfrågade på verksamheten 
hade 4/8 vart med i tidigare migreringsprojekt. 
 

Tabell 4. Respondenternas bakgrund 

Respondenternas bakgrund Antal personer 

Handelsbanken IT 4 

Handelsbanken Liv 8 

Unisys 2 

Externa bolag 1 
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Tabell 5. Respondenternas roller 

Respondenternas roller Antal personer 

Produktägare (PÄ) 3 

Systemägare (SÄ) 2 

Systemansvarig (SA) 2 

Handläggare (HL) 1 

Controller (CO) 1 

Extern konsult (EK) 1 

System arkitekt (SyA) 1 

System konsult (SK) 2 

IT - Manager (IM) 1 

Administrativ chef (AC) 1 

 

6.1.1.2 Användning av systemet 

Intervjupersonerna använde MAPPER med stor varians, som ses i tabell 6. Hälften av de 
intervjuade personerna använde systemet veckovis eller oftare, medan resterande 
använde systemet månadsvis eller mer sällan. Skillnaden i användning verkar vara till 
följd av de olika roller och arbetsuppgifter de intervjuade personerna har på banken. 3/4 
som arbetar på Handelsbanken IT använde systemet dagligen. I sammanställningen 
visas endast svar från de som arbetar på Handelsbanken. 
 
 

Tabell 6. Användningsfrekvens av MAPPER 

Användning av systemet Antal personer 

Dagligen 4 

Veckovis 2 

Månadsvis 2 

Sällan 4 
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6.1.1.3 Volym av försäkringar & behov av arkivering 

De system med högst antal försäkringar var tarifförsäkring (25,000 st.) och 
riskförsäkring Sverige (50,000 st.) och utgör en klar majoritet av det äldre beståndet 
som hanteras i MAPPER. Sjukförsäkring (500 st.) och riskförsäkring Norge (5000 st.) är 
i minoritet. Riskförsäkring Norge erbjuder nyteckning och beståndet antas således att 
öka. Se tabell 7. 
 
För fem av de sex systemen behöver historik sparas under hela tiden försäkringen är 
giltig (upp mot 100 år), och denna sparas då både digitalt samt analogt i ett bergvalv. Det 
var endast provisionssystemet som inte har krav på hur länge arkivdata behöver sparas.  
Den är intressant i max fem år, men används oftast för att jämföra föregående år med 
nuvarande år.   
 
Provisionssystemet hanterar 12 gånger fler transaktioner än vad utbetalningssystemet 
gör. Den stora volymen var ett problem tidigare då man undersökte om systemet var 
möjligt att pensionera och migrera, men det mottagande systemet kunde inte hantera de 
stora datavolymerna. Med den tekniska utvecklingen som har skett anses dock inte dessa 
volymer orsaka något problem vid en eventuell migrering till ett nytt system.   
 

Tabell 7. Volym av försäkringar och transaktioner 

Typ av försäkring / system Antal 

Tarifförsäkring (IL) 25,000 st. 

Riskförsäkring Sverige 50,000 st. 

Provision 12 miljoner transaktioner/år 

Sjukförsäkring 500 st. 

Utbetalning 1 miljon transaktioner/år 

Riskförsäkring Norge 5000 st. 

 

 

 



34 
 

6.1.1.4 Kompetens & skillnad mellan produkterna 

Kompetensen mellan plattformarna skiljde sig en del enligt de tillfrågande vilket visas i 
tabell 8. De produkter som bygger på tariffer ansågs vara mer komplexa och svårare att 
arbeta med. Då dessa kräver en del kunskap utöver att förstå hur de ska använda 
systemet. På CS plattformen upplevs gränssnittet och produkterna enklare att arbete 
med än i MAPPER. Majoriteten av de tillfrågande ansåg att fler användare föredrog att 
arbeta i CS då det händer mer i systemet jämfört med många av de säljstoppade 
produkterna i MAPPER. Främst i Norge med ett nytt mer användarvänligt 
Windowsgränsnitt ansågs det vara lätt att lära sig att arbeta med systemet. 
 

Tabell 8. Användarnas kompetenser 

Typ av försäkring / 

system 

Kompetens MAPPER Kompetens andra plattformar 

Tarifförsäkring  Mycket kunskap som inte alla 

personer har. Tekniska beräkningar 

har vi svårast med. Handläggare 

tycker att det är svårt, hög ingångs 

tröskel. Två handläggare som arbetar 

100 % i MAPPER.  

Mindre varianter att lära sig men 

har sina brister. 

Riskförsäkring 

Sverige 

Mer fråga om utbildning. En 

avdelning på fyra personer som 

arbetar med det mer eller mindre 

samma personer som arbetat med 

det i 15 år  

Fler som arbetar i CS, system är 

byggt mer som att du ska kunna 

registrera så att det blir rätt. Medan 

MAPPER kräver att du vet vad du 

gör. 

Provision En enkel webbdialog används en gång 

i månanden för att fylla i provisioner.  

Sitter två personer som arbetar med 

detta nu som inte är komplicerat. 

Finns inte samma system i CS idag, 

alla provisioner sker via detta 

system i MAPPER 

Sjukförsäkring Kompetensen är hög men smal. Få 

har kompetensen, och de som har 

den är väldigt duktiga 1 aktuarie, ca 2 

handläggare som vet hur de ska göra 

vid manuella beräkningar. Ganska hög 

tröskel med beteckningar etc. 

På CS är det bättre främst för att 

det mest har funnits säljstoppade 

produkter på MAPPER då det inte 

har utvecklats lika mycket. 

Utbetalning Utlandsbetalningar är svåra, mycket 

att tänka på så att man inte gör fel. En 

handläggare på heltid som sitter med 

detta. 

Majoriteten av utbetalningar sker i 

MAPPER 

Riskförsäkring 

Norge 

Ganska enkelt att lära sig att arbeta i 

MAPPER med nya Windows 

gränssnittet, men är så pass nytt så 

det är svårt att ge en bild. Skulle vara 

lätt att lära en vikarie hur det funkar 

Vi är fortfarande vana med det 

gamla stordata systemet så tar lite 

tid innan man vänjer sig med det 

nya 
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Tabell 9. Skillnad på produkter och systemstöd 

Typ av försäkring / system Skillnad på produkt  Skillnad i systemstöd 

Tarifförsäkring (IL) Mer komplexa produkter med andra 

typer av beräkningar och hantering kring 

tariffer. Andra skattegrupper också. 

Moderna gränssnitt och mer 

kontroller 

Riskförsäkring Sverige Finns snarlik produkt, inte kopia skiljer 

vem som kan vara ägare eller inte. 

Betalningssättet skiljer med. Vissa skiljer 

dock juridiskt. 

Mer kontroller 

Sjukförsäkring Väldigt lik IL, har 3 månaders karens, 

sammansatt produkter medan nya har 

t.ex. efterlevandeskydd som separat 

modul. Finns liknande produkt i CS, men 

inte med riktigt samma funktionalitet. 

- 

Provisioner Denna produkt finns bara i MAPPER - 

Utbetalning Finns liknande produkt, men hantera inte 

samma mängd samt har inte alla 

skattegrupper som krävs 

Verkar inte kunna hantera lika stora 

datormängder 

Riskförsäkring Norge Produkten är snarlik sedan innan men 

har nu teknisk kontroll och maskinella 

beräkningar 

Främst gränssnittet från 

stordatamiljö till Windows dialoger 

 
Många av de äldre produkterna är sammansatta, som bygger på olika tariffer, medan de 
nya produkterna består av flera moment. Det är en del funktionalitet som skiljer 
produkterna åt som bland annat antal tariffer och skattegrupper.  
 
Enligt de flesta av de tillfrågade produktägarna kan detta skapa juridiska problem vid 
flytt då man inte får försämra för kunderna. Ytterligare en skillnad i systemstödet mellan 
plattformarna är att i CS utförs det mer tekniska kontroller än i MAPPER. Se tabell 9 för 
en sammanfattning över skillnaderna mellan produkterna. 

6.1.1.5 Flyttbarhet hos delsystemen 

Enligt de intervjuade personerna skulle det vara svårt att flytta IL-systemet främst 
baserat på att det innehåller komplexa tariffer och skattesatser samt svåra tekniska 
beräkningar som inte är möjliga att ha i ett nytt system.  
 
Enligt produktägaren för MAPPER skulle de inte vara omöjligt att flytta IL-systemet, 
men skulle kräva en mycket vidareutveckling av CS plattformen och kräva mycket 
pengar. Det är även många juridiska aspekter att ta hänsyn till. Något man har 
undersökt tidigare var om det skulle vara möjligt att “slå ihop” tariffer för att på så sätt 
minska antalet, vilket banken tittar på i en annan utredning idag. Riskförsäkring Sverige 
skulle enligt respondenterna vara möjligt att migrera då det finns en snarlik kopia i ett 
annat system.  
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De intervjuade personerna med kunskap om sjukförsäkringar menar att det skulle vara 
möjligt att pensionera systemet, om man kan sälja om de befintliga försäkringarna till 
sådana som finns i ett nytt system. Det är dock låga volymer och långa avtal, som i 
praktiken innebär att det blir väldigt svårt att flytta systemet. Provisionssystemet går 
enligt de intervjuade personerna att flytta. Det innehåller varken svåra tekniska 
beräkningar eller juridiska avtal som måste tas hänsyn till.  
 
Inga djupgående intervjuer har gjorts kring utbetalningssystemet då en aktuell intern 
utredning inom banken hålls parallellt med denna studie. Det är dock komplexa 
skatteregler som kan kräva mycket resurser för att möjliggöra en migrering.  
 
Respondenterna med insikt i Riskförsäkring Norge menar på att det skulle vara möjligt 
att migrera systemet då det finns ett liknande system på en annan plattform, samt att det 
är ett relativt litet bestånd. Dock är det systemet nybyggt och skulle i praktiken inte vara 
ekonomiskt fördelaktigt med en migrering. Se tabell 10 för en sammanfattning över varje 
system gällande flyttbarhet. 
 

Tabell 10. Flyttbarhet hos systemen 

Typ av försäkring / system Flyttbarhet Svårigheter 

Tarifförsäkring (IL) Nej  Komplexa tariffer, komplexa skattesatser samt svåra 

tekniska beräkningar. Även juridiska aspekter spelar roll. 

Mottagande system saknar och kommer inte få samma 

funktionalitet. 

Riskförsäkring Sverige Ja Produkt som är närmast vi en flytt till mottagande system. 

Många försäkringar har snarlika villkor i det nya systemet. 

Det är främst de försäkringar som är olika man bör titta 

närmare på juridiska aspekter vad man kan göra. 

Sjukförsäkring (Ja) Möjligt om man säljer om produkten till den liknande som 

finns i nya systemet, vilket man har hållit på med sedan 

2009. Dock är det långa avtal samt små volymer, som 

kanske gör att det inte är värt att konvertera. 

Provisioner Ja Inga komplicerade modeller för provisionsberäkning, skulle 

inte vara tekniskt svårt att flytta. Handlar mer om 

mottagande system kan hantera de ökade datamängderna. 

Utbetalning (Ja) Olika delar av systemet blir olika lätt att flytta. Har redan 

gjorts 2 utredningar och en ny utredning görs nu om flytt, 

där främst prestandaskäl var anledningen. Själva hjärtat i 

systemet kan ta tid att flytta pga. komplexa skatteregler. 

Riskförsäkring Norge (Ja) Skulle vara möjligt att flytta, likt det system som finns i i 

Sverige fast med mindre datamängder. Dock är det relativt 

nybyggt, så kostnadsmässigt är det inte värt att ta bort det. 
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6.2 EM3- modellen 

Sammanställningen av resultaten från de olika delarna i EM3 modellen presenteras i 
detta kapitel, med bakomliggande kunskap och fakta från tidigare presenterade 
intervjuer.  

6.2.1 Pensioneringsanalys 

Den utförda pensioneringsanalysen i tabell 11 med numrerad hänvisning till vilken del 
av analysen som har utförts från (appendix C) indikerade på att alla system är 
affärskritiska, men i olika grad och på olika sätt.  
 
Alla system har livslånga avtal förutom provisionssystemet som används internt för 
banken. Det enda alternativet som finns för migrering är CS plattformen, där 
Riskförsäkring Sverige, Riskförsäkring Norge samt Sjukförsäkring har liknande 
produkter.  
 
Ytterligare funktionalitet behöver utvecklas i CS vad gäller Tarifförsäkring samt 
Utbetalning för att en migrering ska vara möjlig. Provisionssystemet har ingen 
motsvarighet i CS, och skulle således behöva nyutvecklas. Alla system utom Provision 
behöver spara historik så länge försäkringen är giltig.  
 

Tabell 11. Resultat av pensioneringsanalys 

System Storlek(2
) 

Affärskritiskt(1) Användare 
och behov (3) 

Livsvariga 
avtal (4,6,9) 

Närliggande 
system (5,7,8) 

Arkivering 
(10,11,12) 

Riskförsäkring 
Sverige 

55000 X HL, PÄ Livslånga (kan 
ändra 

premien varje 
år) 

CS 10/100 år 

Tarifförsäkring 
(IL) 

25000 X HL, PÄ Livslånga CS. Ytterligare 
funktionalitet 

behövs 

10/100 år 

Sjukförsäkring 569 X AK, HL Livslånga CS 10/100 år 

Provisioner 12 miljon 
transakti
oner/ år 

X CO Max 5 år Inga Max 5 år. 

Utbetalning 1 miljon 
transakti
oner/ år 

X HL Livslånga CS. Ytterligare 
funktionalitet 

behövs 

10/100 år. 

Riskförsäkring 
Norge 

9000 X  HL Livslånga (kan 
ändra 

premien varje 
år) 

CS 62 år. 
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6.2.2 Förstudie 

I förstudien analyserades punkterna för Pre-Study i EM3 - modellen. Detta resulterade i 
ett likvärdigt resultat som de svaren som erhölls från intervjuerna (som presenterades i 
tabell 10).  
 
Provisionssystemet och Riskförsäkringar Sverige ansågs vara möjliga att fortsätta i 
pensioneringsprocessen. Tarifförsäkringar (IL), sjukförsäkring, utbetalning och 
Riskförsäkring Norge ansågs inte ha samma möjlighet. Efter dialog med systemansvarig 
valdes provisionssystemet som det system som skulle fortsätta i pensioneringsprocessen.    

6.2.3 Analys av förstudie 

Resultatet av analysen (Analysis i EM3 - modellen) ses i figur 8 och presenterar delarna 
som är viktiga att analysera i system vid en konvertering. Dessa delar ska det 
mottagande systemet kunna ta emot och hantera för en lyckad konvertering. Det ställer 
krav på att data kommer in i rätt format med de fält som är nödvändiga. Vilka fälten är 
och vilken information de ska innehålla finns väldokumenterat internt hos banken.  
 
Data gällande provision kommer in i systemet, där funktionalitet kring rabatter eller vart 
provisionen ska gå appliceras på indata. I databasen (dB) sparas data i olika kategorier 
(In, Pågår och Historik) beroende på var i tidscykeln det aktuella data befinner sig. 
Relevant utdata gällande provisionerna går ut som filer.  
 
Utdata till kontor och controller hämtas från databasen. Även validering av detta 
gällande samband med andra system bör kontrolleras. Vid en konvertering måste alla 
delar i Figur 10 finnas med i en konverteringstabell, då de är affärskritiska objekt.  

 

 

 
 
 
 
 

 

Figur 10. Översikt affärsobjekt för provisionssystemet 
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7 Diskussion av resultatet från fallstudien och modell 

De roller som EM3 modellen beskriver har varit delaktiga under arbetsgången, men med 
andra namn, på banken samt hos externa parter. Detta är nyckelroller som har god 
förståelse för olika delar av systemet och dess livscykel. Vid en fullvärdig pensionering 
bör dock dessa roller vara mer inblandade än vad de har varit i denna studie. Emellertid 
har intervjuer med dessa roller kunnat bidra med givande information.  
 
Från både fallstudien och tillämpning av modellen visades att alla systemen är 
affärskritiska i termer av användningsfrekvens och volym av försäkringar. Även behovet 
av att arkivera data och långa kundengagemang verkar vara gemensamt för de flesta av 
produkterna utan stödsystemen. Dock säger de intervjuade att kunder ofta kan tänka sig 
att byta produkt, om inte villkoren försämras. Detta möjliggör för Handelsbanken att 
sälja om vissa försäkringar till en motsvarande produkt på CS plattformen, där 
nyteckning sker. Även om systemen hade olika antal försäkringar går det inte att dra 
slutsatser kring vilket system som är mest affärskritiskt.  
 
EM3 modellen definierar inte heller vad som är affärskritiskt. Det är upp till varje enskilt 
företag att avgöra utefter storlek, antal produkter, systemsamband, komplexitet och 
andra parametrar, vad som anses vara affärskritiskt. Största skillnaderna mellan 
produkterna är att i det nya systemet består försäkringarna av separata moduler, vilket i 
det äldre systemet är sammansatta produkter istället. Enligt studien finns även 
skillnader i systemstöd, i form av funktionalitet och användarvänlighet. En svårighet 
enligt de tillfrågade gällde juridiska aspekter, då banken inte får försämra skyddet för en 
kund. 
 
Framtida kompetens var ett stort problem enligt många av de tillfrågande och ansågs 
vara en risk för både verksamheten och IT - avdelningen. Speciellt när personal med 
spetskompetens går i pension. Det är även svårt att få tag på kompetent personal som 
kan äldre programmeringsspråk. De personer som varit med i tidigare migreringsprojekt 
nämnde att språk och geografisk position varit de största problemen, men att det inte 
funnits tekniska problem tidigare. Stora datamängder har tidigare varit ett problem för 
ett av systemen, men tack vare nuvarande hårdvara anses inte detta vara ett aktuellt 
problem längre.  
 
Problem gällande språk och geografisk position skulle inte behöva uppstå om en 
migrering till CS plattformen skulle utföras, då alla inblandade arbetar i samma stad. 
Systemarkitekten nämner även att grundstrukturen i ett system ska respekteras, på så 
sätt att man följer samma struktur i programkoden. Det blir då lättare att underhålla 
koden och felsöka i systemet på så sätt. Enligt både systemansansvariga och 
litteraturstudien nämns bristande datakvalitet som ett problem, som i praktiken är svårt 
att undvika. När en mjukvara befinner sig i underhållsstadiet av sin livscykel och ett fel 
upptäcks anpassas applikationen till att kunna hantera det felaktiga data som finns. Det 
innebär dock att data fortfarande ses som felaktig och kan innebära problem vid en 
konvertering.  
 
Vem som hanterar felaktig data är beroende på situation, men generellt är det ofta 
lättare att anpassa det mottagande systemet än det sändande. Detta är oftast den 
lösningen som används när en extern part är involverad i en konvertering. Om det 
däremot är två interna parter bör en diskussion ske för att avgöra om det sändande eller 
mottagande systemet kräver minst resurser för att rätta felaktig data.  
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De system som anses vara flyttbara i dagsläget efter utförd studie är provisionssystemet 
samt Riskförsäkringar Sverige. Provisionssystemet är det system som har minst tekniska 
svårigheter. Det är i princip en procentuell sats som tas ut och har kortast arkiveringstid. 
Det har dock ingen motsvarighet på CS plattformen och skulle i så fall behöva 
nyutvecklas. För Riskförsäkringar Sverige finns det idag en väldigt snarlik produkt i 
mottagande system, där många försäkringar kan flyttas över. För produkter med större 
differens i de juridiska avtalen krävs det att kunderna godkänner ett avtalsbyte. Enligt de 
tillfrågade verkar Riskförsäkringar Sverige vara det systemet som är närmast en 
eventuell konvertering. Från tillämpning av EM3 modellen samt studie av befintlig 
konverteringsmetodik fås dessa affärsobjekt för provisionssystemet som bör analyseras 
vid en konvertering: 
 

● Indata, i detta fall försäkringar 
● Funktioner som utför något arbete på indata, i detta fall beräkna provision samt 

eventuell rabatt 
● Dialoger som visar resultatet för användarna  
● Utdata, i detta fall någon typ av fil 
● Databas som lagrar data 
● Samband med andra system, externa eller interna 

 
Vilket affärsobjekt som är viktigaste att börja med vid en konvertering varierar från fall 
till fall. Gällande provisionssystemet är indata och utdata mer viktigt då funktionaliteten 
är begränsad. För försäkringssystem kan exempelvis funktionaliteten vara mer viktig än 
för stödsystem. Varför funktionaliteten för försäkringssystem kan vara viktiga att börja 
med kan bero på att varje system har ett antal olika stödsystem där det kan uppstå 
problem med beroenden vid en konvertering. Strategin för att lösa det problemet på 
bästa sätt skulle vara att de system som mottagande system delar samband med bör 
flyttas först. För att på så sätt minska beroendet mellan den gamla plattformen och den 
nya plattformen. 
 
De andra systemen som ansågs vara svårare att flytta i dagsläget är Tarifförsäkring, 
Sjukförsäkring, Utbetalning och Riskförsäkringar Norge. Tarifförsäkringarna anses vara 
svårare då dessa är komplexa produkter med långa avtal, där mottagande system även 
saknar funktionalitet som det inte kommer få till en överkomlig kostnad. 
Sjukförsäkringar bygger dels på liknade grunder som tarifförsäkringarna samt är mer 
som ett tillval istället för en egen produkt i det mottagande systemet. För att kunna 
konvertera denna produkt krävs att kunden byter avtal, där tidigare kampanjer har 
gjorts. Sjukförsäkringar har dock låga volymer vilket gör det tveksamt till om en 
konvertering är värd kostnadsmässigt.  
 
Utbetalningar kräver mer studier än vad denna studie har gjort, där komplexa 
skatteregler verkar var det som är problematiskt för att avgöra om det är möjligt att 
konvertera. Riskförsäkringar Norge är så pass nybyggt att det inte heller 
kostnadsmässigt hade vart värt att flytta. Emellertid är produkten lik Riskförsäkringar 
Sverige, som anses ha samma möjlighet till konvertering om behovet finns. Enligt de 
tillfrågade är det inte heller bara att flytta ett system.  Funktionalitet i systemet eller från 
stödsystem kan saknas i en mottagande plattform och verkar ha vart problemet vid 
tidigare pensioneringsprojekt. Dock nämner de tillfrågade att all funktionalitet inte alltid 
är nödvändig vid nyutveckling, då produkter förändras eller nya krav från t.ex. 
myndigheter tillkommer. 
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Majoriteten av de undersökta systemen hade ett behov av att kunna spara historik en 
längre tid. Det innebär att vid en flytt kommer de databaser som finns i tidigare system 
att behöva leva kvar, om inte historik flyttas med vid konvertering. Detta beror dock på 
vilken databasmodell som mottagande system och avsändande system har, vilket också 
påverkar datakvaliteten. Eftersom alla system inte ansågs vara flyttbara i dagsläget krävs 
fortsatt förvaltning av dessa system. Då systemet har vart tänkt att pensioneras tidigare 
med säljstoppade produkter kan detta tyckas vara paradoxalt. Det finns ett behov att 
både ha kvar och vidareutveckla systemet, samtidigt som det finns ett behov av 
avveckling. Sammanfattningsvis efter utförd studie kom författarna fram till att dessa 
problem var de som uppkom: 
 

1. Komplexa produkter med manuella rutiner 
2. Problem med att hitta rätt kompetens 
3. Juridiska aspekter 
4. Resurser 
5. Användarvänlighet 
6. Datakvalitet 
7. Integrering 
8. Framtida förvaltning 

 
Komplexa produkter har visats i studien som största skillnaden mellan systemen och 
tyder på att det är viktigt att analysera systemstrukturen för att på så sätt avgöra vilken 
funktionalitet som behövs flyttas med. Det krävs även tydlig dokumentation för att 
kunna förstå hur komplext ett system är eller vilka beroenden ett system har. Vid själva 
konverteringen eller skapandet av en konverteringstabell märkte författarna att det 
krävs någon typ av testplan och ett iterativt arbetssätt. Detta för att hur bra man än 
förbereder sig så kommer alltid datakvalitet att vara ett problem. Vilket gör att en viss 
manuell konvertering kommer krävas. Efter att ha talat med intervjuade verkar även 
integrering vara något som tar lång tid både vid nyutveckling och också vid avveckling 
av system. 
 
Problem med rätt kompetens verkar gälla främst för förvaltning av systemet men 
författarna anser att det är viktigt att utföra en inventering av befintlig kompetens hos 
båda systemen. Då kompetent personal är vitalt vid en lyckad pensionering. Från 
studien märkte även författarna att resurser verkar vara ett huvudproblem vid 
pensionering. Dels för att kostnaden för förvaltning ökar, men själva pensioneringen 
verkar kräva mer pengar, det vill säga mer resurser än vad företag planerar för.  
 
Resurser kan även avgöra hur affärskritiskt ett system är där författarna vid användning 
av EM3 - modellen tittade på storlek av system, volym av produkter, antal användare, 
hur komplext systemet var och om det fortfarande betalades in premier. Författarna 
anser också att man bör ha en pensioneringsmodell vid en pensionering underlättar 
arbetet men som märktes under fallstudien verkar inte alla system gå att pensionera, 
varför något måste göras kring framtida förvaltning.  De ord som har markerats i kursiv 
stil kommer att tillsammans med de problem som har identifierats ligga till grund för de 
riktlinjer som presenteras mer i kapitel 8. 
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8 Riktlinjer för att hantera avvecklingsbara IT - system 

I detta kapitel presenteras en rekommendation för de riktlinjer som företag kan tänka på 
i 8.1 vid en eventuell pensionering av ett IT system. Dessa riktlinjer utvärderas och 
förbättras också i kapitel i 8.2. Riktlinjerna som presenteras nedan behöver inte utföras i 
den ordning som de är numrerade. Företag väljer själva i vilken ordning som passar de 
att utföra de olika riktlinjerna. 

8.1 Riktlinjer för pensionering och konvertering av IT- system 

Riktlinjerna som presenteras i tabell 12, behandlar behovet av att analysera olika 
komponenter som krävs för en lyckad pensionering. Den mest kritiska riktlinjen vid 
pensionering är att avgöra budget, då det lägger grunden till hela pensioneringen. 
Pensioneringar har ofta tendenser att kräva mer tid och resurser än vad som först 
planerats. Med mer resurser som utnyttjas kan pensionering ske med högre kvalitet och 
vara en investering för framtiden.  
 
Det kan finnas en risk att personal inte är motiverad inför en pensionering beroende på 
olika anledningar, och det är viktigt för ledningen att motivera personal till att utföra ett 
bra arbete.  
 
Genom att följa en pensioneringsmodell behåller personalen strukturen i projektet, och 
analyserar punkter man annars kunde ha glömt bort. För att utföra en optimal 
pensionering kan det även krävas att pensioneringsmodellen har anpassats för företaget.  
Det kan antingen vara en befintlig modell som har anpassats för företagets specifika 
behov, eller att den tagits fram specifikt för företaget.  
 
Personal bör undersöka olika beroenden och samband mellan system och hur dessa kan 
innebära problem vid en migrering. När problemen hittats kan de lösas, för en större 
chans till ett lyckat arbete.  
 
God kompetens hos personal är ytterst viktigt. Därför bör kompetensen inventeras både 
för det sändande systemet samt det mottagande. Mer tydlighet skapas då kring 
personalen och om bristande kompetens är ett problem, eller om personal kan vara 
överklassificerad för att arbeta med migreringen. 
 
Man bör analysera hur affärskritiskt varje system är i termer av volym, användare, 
intäkter, komplexitet, samt andra termer som anses viktiga för företaget. Genom en 
sådan analys kan företaget jämföra resultaten med sina tidigare hypoteser och 
tröskelvärden. 
 
Vid migrering behövs ofta inte all funktionalitet migreras till det mottagande systemet. 
Däremot krävs ofta någon typ av nyutveckling i det mottagande systemet för ytterligare 
funktionalitet. Genom att avgöra sådan funktionalitet i ett tidigt stadie minskar risken 
för problem senare i migreringen.  
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Tabell 12. Riktlinjer för pensionering av möjliga system 

Nr Riktlinjer gällande pensionering Kommentar Avklarat 

1 Lägg på extra overhead i budgeten för de 
resurser som avsätts för pensionering 

  Hög budget  mer resurser användas, 
vilket leder till en högre kvalitet 

·         Många pensioneringsprocesser 
övertrasserar budgeten. 

 

2 Motivera personal inför pensionering ·         Risk att personal inte har stor vilja att 
pensionera systemet. Pga. risk för 

förändrad arbetssituation. 

 

3 Etablera en befintlig pensioneringsmodell 
med anpassningar för er verksamhet. 

·         Pensioneringsmodell erbjuder en bra 
struktur på pensioneringsprocessen och 

täcker många viktiga delar. T.ex. EM3 

 

4 Analysera systemstruktur för både interna 
och externa samband. 

·         Vid en pensionering är det ofta en 
mängd funktionalitet som behöver 

flyttas med. 
·         Dessutom finns olika beroenden (både 

interna och externa) som måste 
hanteras vid konvertering. 

 

5 Utför inventering av befintlig kompetens hos 
mottagande och sändande system. 

·         Kompetent personal krävs för 
sändande och mottagande system 
krävs för en lyckad konvertering. 

·          Om bra kompetens saknas kan mer 
resurser krävas. 

 

6 Analysera hur affärskritiskt systemet är i 
form av volym, användare, komplexitet, 

intäkter. 

·         Hög volym → lägre kostnad per 
produkt som ska flyttas. Låg volym → 
högre kostnad per produkt som ska 

flyttas. 
·         Ledningen själv måste värdera vad som 

är affärskritiskt. 
·         En hög volym kan t.ex. innebära en 

mer komplicerad konvertering. 

 

7 Avgör vilken funktionalitet som behövs från 
det avsändande system som det mottagande 

systemet saknar. 

·         Ofta mottagande systemet som saknar 
funktionalitet som behöver 

nyutvecklas. 
·         Ofta behövs inte all funktionalitet 

flyttas till det mottagande systemet. 
Vissa funktioner kan bli överflödiga. 

 

8 Avgör hur system som inte går att pensionera 
ska förvaltas 

     Alla system behöver inte vara möjliga att 
pensionera, och då måste dessa 

förvaltas. 

 

 
 
Alla system kanske inte är möjliga att pensionera, och därför krävs det någon att någon 
form av förvaltningsplan skapas för dessa system. Hur förvaltningen ska ske på bästa 
sätt behöver avgöras av företaget. 
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Tabell 13. Riktlinjer gällande konvertering 

Nr Riktlinjer gällande konvertering Kommentar Avklarat 

1 Lägg tid på att utföra 
kontinuerlig dokumentation. 

·         Nödvändigt för att i framtiden kunna se vad 
som har gjorts, vilka problem som 

uppkommit m.m. 
·         Är det en lyckad konvertering kan processen 

användas igen. 
·         För att underlätta konverteringen krävs att 

databasmodeller är dokumenterade. 

 

2 Se till att ha en etablerad 
testplan. 

·         Mycket testning krävs för att upptäcka och 
korrigera fel innan själva konverteringen 

utförs. 

 

3 Använd en iterativ process vid 
konvertering. 

·         Mycket anpassningar krävs och det är viktigt 
att inse att en förberedelse för en 

konvertering sker iterativt för bästa resultat. 
·         Agile metodik kan vara bra att tillämpa. 

 

4 Etablera en integreringsplan ·         Ofta en svår del i konvertering. Hur man 
integrerar det nya systemet med befintliga 

och avgöra hur beroenden och samband 
hanteras i det nya systemet. 

 

5 Säkerställ datakvalitet för 
automatisk konvertering samt 

besluta hur manuell 
konvertering utförs 

 

·         Det finns alltid brister i data som leder till att 
något av systemen måste göra en manuell 

rättning vilket ett automatiskt program inte 
kan upptäcka. 

 

 
Riktlinjerna gällande konvertering i tabell 13 innefattar ett mycket iterativt arbete, test 
och förberedelser. En konvertering är kritisk med många potentiella risker i form av tid 
och datakvalitet. En del i det iterativa arbetet är att utföra konverteringen stegvis, det vill 
säga inte konvertera och produktionssätta alla system samtidigt. Detta för att fel kan 
uppstå, och även följdfel vid system som har samband. Datakvalitet är ett problem som 
ständigt är aktuellt, då inga data är perfekt. Det behöver avgöras vem och hur 
datakvaliteten ska hanteras innan konverteringen.  

 

8.2 Utvärdering av riktlinjer gällande pensionering & konvertering 

Utvärdering sker både genom uppföljningsintervjuer samt jämförelse med vad som kan 
tolkas som befintliga riktlinjer från tidigare studier och standarder. De 
utvärderingsfrågor som specificerades i kapitel 4 användes tillsammans med de 
preliminära riktlinjerna för att förbättra dessa. Efter utförda intervjuer med 
systemansvariga märktes att både riktlinjerna kring pensionering och konvertering 
kunde förbättras. 
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8.2.1 Förbättrade riktlinjer för pensionering 

I tabell 14 lades två punkter till: samla synpunkter från användarna & tillgänglighet 
för arkivet. Detta för att det är viktigt att konsultera med användarna så att inga krav 
missas. Samt att det kan finnas behov av att nå äldre data även efter en pensionering. 

 

Tabell 14. Förbättrade riktlinjer för pensionering 

 
 
 
 

Nr Riktlinjer gällande pensionering Kommentar Avklarat 

1 Lägg på extra overhead i budgeten för de 
resurser som avsätts för pensionering 

  Hög budget à mer resurser användas, 
vilket leder till en högre kvalitet 

·    Många pensioneringsprocesser 
övertrasserar budgeten. 

 

2 Motivera personal inför pensionering ·         Risk att personal inte har stor vilja att 
pensionera systemet. Pga. risk för 

förändrad arbetssituation. 

 

3 Etablera en befintlig pensioneringsmodell 
med anpassningar för er verksamhet. 

·         Pensioneringsmodell erbjuder en bra 
struktur på pensioneringsprocessen 
och täcker många viktiga delar. T.ex. 

EM3 

 

4 Analysera systemstruktur för både interna 
och externa samband. 

·         Vid en pensionering är det ofta en 
mängd funktionalitet som behöver 

flyttas med. 
·         Dessutom finns olika beroenden 

(både interna och externa) som måste 
hanteras vid konvertering. 

 

5 Utför inventering av befintlig kompetens 
hos mottagande och sändande system. 

·         Kompetent personal krävs för 
sändande och mottagande system 
krävs för en lyckad konvertering. 

·          Om bra kompetens saknas kan mer 
resurser krävas. 

 

6 Analysera hur affärskritiskt systemet är i 
form av volym, användare, komplexitet, 

intäkter. 

·         Hög volym → lägre kostnad per 
produkt som ska flyttas. Låg volym → 
högre kostnad per produkt som ska 

flyttas. 
·         Ledningen själv måste värdera vad 

som är affärskritiskt. 
·         En hög volym kan t.ex. innebära en 

mer komplicerad konvertering. 

 

7 Avgör vilken funktionalitet som behövs från 
det avsändande system som det 

mottagande systemet saknar. 

·         Ofta mottagande systemet som 
saknar funktionalitet som behöver 

nyutvecklas. 
·    Vissa funktioner kan bli överflödiga. 

 

8 Samla synpunkter från användarna     Viktig att förstå användarnas krav  

9 Avgör tillgänglighet för arkiv   Viktigt med tillgång till data från äldre 
system efter pensionering 

 

10 Avgör hur system som inte går att 
pensionera ska förvaltas 

      Alla system behöver inte vara möjliga 
att pensionera, och då måste dessa 

förvaltas. 
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Tabell 15. Förbättrade riktlinjer för konvertering 

Nr Riktlinjer gällande konvertering Kommentar Avklarat 

1 Lägg tid på att utföra kontinuerlig 
dokumentation. 

·         Nödvändigt för att i framtiden kunna se vad som 
har gjorts, vilka problem som uppkommit m.m. 

         Är det en lyckad konvertering kan processen 
användas igen. 

·         För att underlätta konverteringen krävs att 
databasmodeller är dokumenterade. 

 

2 Se till att ha en etablerad testplan. ·         Mycket testning krävs för att upptäcka och 
korrigera fel innan själva konverteringen utförs. 

 

3 Använd en iterativ process vid 
konvertering. 

·         Mycket anpassningar krävs och det är viktigt att 
inse att en förberedelse för en konvertering sker 

iterativt för bästa resultat. 
·         Agil metodik kan vara bra att tillämpa. 

 

4 Etablera en integreringsplan ·         Ofta en svår del i konvertering. Hur man 
integrerar det nya systemet med befintliga och 
avgöra hur beroenden och samband hanteras i 

det nya systemet. 

 

5 Säkerställ datakvalitet för 
automatisk konvertering samt 

besluta hur manuell konvertering 
utförs 

·         Det finns alltid brister i data som leder till att 
något av systemen måste göra en manuell 

rättning vilket ett automatiskt program inte kan 
upptäcka. 

 

6 Analysera påverkan på körtider i 
det nya systemet 

 E   Eftersom det mottagande systemet får mer data 
att ta hand om kan detta påverka körtiderna. 

 

  

8.2.2 Förbättrade riktlinjer för konvertering 

I tabell 15 lades punkt 6 till som en förbättring av riktlinjerna. Att analysera påverkan 
på körtiderna i det nya systemet är viktigt. Detta eftersom om mycket data tas över vid 
en konvertering kan detta ha en påverkan på körtid som inte bör försummas. 

8.2.3 Utvärdering jämfört med tidigare studier 

Vid jämförelse med andra modeller och standarder finner författarna att deras riktlinjer 
bidrar med något nytt till befintlig forskning. Denna jämförelse mellan denna studie och 
befintliga modeller, sammanfattas i tabell 16. Både riktlinjerna för pensionering och 
konvertering jämförs i samma tabell med existerande forskning.  
 
Av de modeller som författarna jämförde ansågs EM3 modellen vara den som hade mest 
likheter, men likt de andra modellerna fanns det också olikheter. Other kategorin 
symboliserar andra delar av litteraturen som har studerats, med källhänvisningar.  
 
Där (+) - innebär att samma riktlinjer redan har presenterats, (-) - riktlinjen nämns inte 
i litteraturen, (i) - riktlinjen nämns implicit i litteraturen. Med implicit avses att 
litteraturen nämner kortfattat om den befintliga riktlinjen, men inte mer detaljerat vad 
som bör göras. 
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Tabell 16. Utvärdering av riktlinjer mot tidigare studier 

Riktlinjer 

Pensionering 

Riktlinjer 

Konvertering 
IEEE 14764-2006 

IEEE 

12207 - 2008 
Brandt EM3 Other 

Avsätt mer 

resurser 

Kontinuerlig 

dokumentation 
- i - i - - - i - - 

Motivera 
personal 

Etablera 
testplan 

- - - - - i - + - - 

Etablera 

Pensionerings

modell 

Iterativ process 

vid konvertering 
- - - - - - + i - - 

Analysera 
systemstruktur 

Etablera 
integreringsplan 

- - - - i - + - - - 

Inventering av 

kompetens 

Säkerställ 

datakvalitet 
- - - - i - i + - i 

Analysera hur 
affärskritiskt 
systemet är 

Påverkan på 
körtider 

- - - - - - i - [30]  

Avgör 

funktionalitet 

som behövs 

 -  -  -  i  -  

Samla 
synpunkter 

från 
användarna 

 i  -  +  +  [30]  

Avgör 

tillgänglighet 

för arkiv 

 +  -  +  +  -  

Avgör 
förvaltning 

 -  -  i  i  -  
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9 Slutsatser och diskussion 

Syftet med denna uppsats var att ta fram riktlinjer över vad företag bör tänka på vid en 
pensionering av ett äldre system. Där målet med hela uppsatsen var att skapa underlag 
för att utforma eller vidareutveckla befintliga modeller kring pensionering av IT-system. 
Efter utförd litteraturstudie och fallstudie anser författarna att syftet har blivit uppfyllt, 
det vill säga att riktlinjer för pensionering har tagits fram. Där totalt 16 stycken riktlinjer 
har skapats, tio stycken kring pensionering och sex stycken kring konvertering. Då 
liknande studier inte har utförts anser författarna att de förenklat för företag som 
funderar på att pensionera system. 
 
Även målet har blivit uppfyllt eftersom både författarna och de individer som har 
utvärderat riktlinjerna anser att dessa är och fångar värdefull information att tänka på 
vid en pensionering. Författarna anser också att dessa riktlinjer bidrar med nya underlag 
till befintlig forskning. Detta eftersom att vid jämförelse (se tabell 16) av riktlinjerna, 
med befintliga modeller och riktlinjer så saknar tidigare forskning en del av det som 
studien tar fram. Det är endast EM3 – modellen som har eller nämner implicit en del av 
de riktlinjer som författarna presenterar, dock finns det fortfarande vissa delar som 
saknas.  
 
Frågeställningen (Vilka riktlinjer finns det för företag idag, vid en eventuell 
pensionering av ett äldre system och vad de bör tänka på?) besvaras med att det finns 
ett fåtal standarder samt tidigare modeller, men dessa anses bristfälliga samt det finns 
inga konkreta riktlinjer. Vad företag bör tänka på vid en pensionering presenteras som 
de riktlinjer denna studie resulterade i. 

9.1 Diskussion 

Syfte och mål med uppsatsen var inte detsamma i början, som det utvecklade sig till. 
Initialt var syftet och målet att författarna skulle undersöka problem vid pensionering av 
IT-system. Detta problemområde var vagt definierat och författarna upptäckte tidigt 
brister. Vilket var varför författarna skiftade fokus till att studera de svårigheter som 
finns med pensionering av system, för att ta fram studiens riktlinjer. 
 
Riktlinjerna som tagits fram anses vara generella sett till att de inte är branschspecifika 
även om det studerade företaget är verksamt inom finans och försäkring. Företag oavsett 
bransch ska kunna använda dessa riktlinjer när de undersöker 
pensioneringsmöjligheter. Alla riktlinjer är förmodligen inte relevanta för alla företag 
eller IT-system till följd av att det finns en stor varians av funktionalitet och komplexitet 
hos IT-system.  
 
Om fler studier hade utförts på andra företag med andra plattformar hade författarna 
kunnat få en större förståelse för pensionering i stort. Slutsatser och riktlinjer i denna 
uppsats är främst baserade på uppdraget där endast en specifik plattform studerades.  
 
Personerna som evaluerade riktlinjerna är anställda på Handelsbanken. En mer 
tillförlitlig evaluering hade skett om fler oberoende personer hade evaluerat riktlinjerna, 
utan insikt i företaget och den specifika plattformen. Evalueringen tydde på att 
riktlinjerna var relevanta och väl anpassade för plattformen som studerades. Dock kunde 
dessa förbättras vilket har diskuterats i tidigare kapitel. 
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Efter utvärdering av riktlinjerna i jämförelse med tidigare studier verkar riktlinjerna 
bidra med relevant information för företag. Detta eftersom riktlinjerna tar upp en del 
punkter som de andra standarderna och modellerna inte gör, eller inte nämner helt 
tydligt.  
 
De semistrukturerade intervjuerna som fördes resulterade i väldigt bred information om 
plattformen för författarna. Författarna märkte att framtida förvaltning också var av 
intresse. Dock var inte framtida förvaltning uppsatsens huvudsyfte, men området nämns 
även i riktlinjerna för att författarna anser att detta är något företag bör fundera över.  
 
Företag bör avgöra hur system som inte är möjliga att pensionera, ska förvaltas, 
underhållas eller hanteras, vilket sannolikt skapar en stor problematik. Om 
pensioneringsmöjligheter för ett system som undersöks inte anses vara lika uppenbara 
eller möjliga att pensionera finns det både ett behov av pensionering och förvaltning. 
 
Det kan tyckas vara paradoxalt, men företag bör fundera på hur de ska hantera sådana 
system där både behov av pensionering och förvaltning finns, speciellt inom 
finansbranschen där kundavtal är långa. Ett sådant system kräver alltså fortsatt 
förvaltning vilket är en dyr och resurskrävande process, eller avveckling vilket kanske 
inte möjligt på grund av kundavtalen. Det kan även finnas brist på kompetent personal 
som kan underhålla dessa system, vilket gör de ännu svårare att förvalta. Detta är en 
komplex situation som noga måste analyseras. 

9.2 Kvalitetssäkring av studien 

För att kunna säkerställa uppsatsens resultat krävs att information som sökts fram 
genom litteraturstudien samt erhållits via intervjuer är korrekt och pålitlig. 

9.2.1 Pålitlighet och validitet 

Författarna anser att alla intervjuer som utförts har genererat pålitlig information från 
primära källor, då de haft både teoretisk och praktisk kunskap inom bankens 
försäkringar samt IT - system.  
 
Då de flesta intervjuade personer svarat liknande som andra personer inom samma 
område antas informationen vara korrekt och pålitlig. Antalet intervjuade personer var 
15 stycken, ett antal som författarna var nöjda med och kunde garantera pålitlig 
information från primära källor.  
 
I de 15 intervjuerna som utfördes rymdes intervjuer med personer som arbetade med 
olika roller och olika arbetsuppgifter. Att genomföra fler intervjuer hade med stor 
sannolikhet lett till samma svar. Författarna har sammanfattat och utvärderat varje 
intervju samt skickat tillbaka denna till den intervjuade personen för kontroll att 
författarna inte har missuppfattat eller missat något.  
 
Författarna anser att alla parter som varit delaktiga i studien har deltagit i god tro utan 
att personliga åsikter har haft påverkan på resultatet. Dock har resultatet till viss del 
grundat sig i personliga åsikter kring de intervjuade personernas syn på MAPPER.  
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De externa parter som intervjuats har analyserats mer noggrant efter intervjun för att 
säkerställa att personerna inte svarat för egen vinning. Dessa svar har med hjälp av 
systemansvariga och litteraturstudien ansetts varit rimliga. Det kan dock anses att 
tillförlitligheten sänks när intervjuer med externa parter har förts, med eventuellt 
vinklade svar. 
 
Båda författarna hade sedan tidigare minimal kunskap om både MAPPER och 
pensionering, och anses ha utfört en objektiv studie. De validitetshot som fanns (främst 
personliga åsikter och felaktig fakta) anses inte ha påverkat resultatet.  
 
Författarna har en grundläggande kunskap kring IT - system och processmodeller för att 
underlätta arbetsgången, något som ansågs vara ett krav för att utföra studien med ett 
lyckat resultat. 

9.2.2 Överförbarhet 

Resultatet i denna uppsats anses vara överförbart i liknande situationer när företag 
ämnar pensionera IT- system. Dock krävs mer studier på flera företag för att säkerställa 
statistik generaliserbarhet. 

9.2.3 Etik 

Vid varje tillfälle som författarna tog kontakt med de eventuella intervjupersonerna 
beskrevs examensarbetet och författarna presenterades, för att uppföljas med en fråga 
gällande om personen hade möjlighet att medverka i en intervju. Tid och plats avgjordes 
gemensamt. Intervjuerna var helt frivilliga för respondenterna. Väl under 
intervjutillfället spelades ljudet från intervjuerna in med en mobiltelefon, där författarna 
först frågade om tillåtelse. 
 
Alla intervjuer som bifogats i appendix har avidentifierat namn på både personer och 
system, men även viss känslig information. Författarna har även sammanfattat alla 
intervjuer på liknande sätt för att en person inte ska kunna identifieras utifrån dennes 
svar eller formulering. I de sammanfattade intervjuerna har även sekretessbelagd 
information dolts. All känslig information har lagrats på ett säkert sätt så att 
utomstående ej har möjlighet att nå denna information.  
 
Uppgifter, fakta och möjligheter som tillkommit till författarna under studiens gång har 
endast använts till uppsatsen och ej utnyttjats på något annat sätt. Vad informationen 
som presenteras i den publicerade uppsatsen används till kan författarna ej styra över. 
Författarna anser att informations-, samtyckes-, konfidentialitets- samt nyttjandekravet 
är uppfyllda.  

9.3 Fortsatt arbete  

Framtida forskning krävs för att kunna skapa statistisk generaliserbarhet på flera bolag 
inom exempelvis försäkringsbranschen för att förstå hur de arbetar kring pensionering 
av system med lång livslängd. Samt se vilka typ av frågor som väcks hos de företag som 
använder riktlinjerna. Även företag från andra branscher med äldre system skulle vara 
intressanta att studera. Detta för att de riktlinjer som har tagits fram kan utvärderas och 
förbättras efter deras krav. 
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Även om avveckling eller pensionering av system inte är ett nytt koncept, så finns det 
förvånansvärt lite forskning kring detta gällande modeller och riktlinjer. Mer forskning 
krävs inom detta område samt utvärdering av befintliga modeller.  
 
En tydlig problematik som syntes var att plattformen som studerades både har behov av 
avveckling samt vidareutveckling. Förvaltning av system som inte är möjliga att 
pensionera är ett område som behöver studeras mer. 
 
Uppskattning av kostnader för pensionering av ett system, samt kostnader för framtida 
förvaltning av de system som inte går att pensionera behöver undersökas vidare. Fortsatt 
arbete krävs även på Handelsbanken kring pensionering av det studerade IT - systemet 
för att förbereda inför avslutad support av plattformen. Förslagsvis genom att använda 
de riktlinjer som har tagits fram samt använda delar av EM3 - modellen. Detta för att 
underlätta och effektivisera det komplexa arbete som en pensionering av ett system 
kräver.  
 
Förvaltning är inte ett ämne som berörs särskilt mycket i EM3 modellen, och en möjlig 
utvidgning gällande förvaltning i modellen skulle vara positiv för att skapa en 
heltäckande modell (se figur 11). Emellertid eftersom förvaltning är ett omdebatterat 
ämne krävs mer studier och forskning kring detta. 
 
 

 
Figur 11. Förslag utvidgning av EM3 – modellen gällande förvaltning 
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Appendix A - Intervjuer 
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Appendix B - Retirement Checklist 

Denna checklista från Retirement analys eller pensioneringanalys delen av EM3 
modellen har använts för alla de system som finns på MAPPER plattformen hos 
Handelsbanken. Detta är en förstorad bild av den checklista som presenteras hos EM3 
modellen i [10] . 
 

1. Identify the business critically of the system and need to use it 
2. Analyze system structure and its size 
3.  Identify system users and their needs 
4.  Estimate the system lifecycle length 
5. Identify adjacent systems and asses impact on them 
6. Identify all contracts applying to the retiring system 
7. Identify  other systems possessing similar functionality and/or 

overlapping functionality 
8. Identify and study candidate environments to/in which the 

retiring system might be migrated/reused 
9. Identify the laws and rules to be considered 

10. Identify the need to reuse the system and/or its parts: 
10.1. identify the business objects/functionality/data to be reused 
10.2. determine their volume 

11. Identify the need to destroy the systems and/or its parts 
11.1. identify the business objects/functionality/data to be removed 
11.2.  determine their volume 

12. Identify the need to archive the system and/or its part 
12.1. identify the business objects/functionality/data to be archived 
12.2. determine their volume 
12.3. determine the archive’s accessibility 
12.4. determine the archive’s size 

 

 
 
 

 



56 
 

Appendix C – Faser i pensioneringsfasen i EM3 – modellen 

Figuren nedan beskriver de olika faser som finns i pensioneringsfasen i EM3 modellen 
[10]. Detta arbete har främst använt Pre-Study, Analysis och Retirement preparation 
faserna.
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Appendix D - Resultat från utförda förstudier 



57 
 

 


