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Förord 
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heltid med detta arbete har vi även fått känna på hur en verklig arbetsmiljö känns och 

träffat mycket trevliga människor. 

Vi vill tacka Stefan Piispanen som har agerat handledare åt oss hos uppdragsgivaren. 

Vi vill även tacka Göran, Leif och Reza som har varit till stort stöd under projektets 

gång. 

På skolan vill vi tacka Radu Dobrin som har varit en bra handledare och även Jan 

Carlson som har kommit med mycket bra input. 

 

-Joacim Dubois & Isak Riihimäki, Västerås 2014-06-12. 



 

 

Abstrakt 

Titel En studie kring komponentisering av legacysystem och dess fördelar. 

Författare Joacim Dubois och Isak Riihimäki 

Nyckelord Modularisering, modernisering, refaktorisering, komponentisering, 

legacy. 

 

Detta examensarbete har varit inriktat på att studera nyttan av att omstrukturera ett 

mjukvarusystem till ett moderniserat system.  

Frågan som skulle besvaras av detta projekt var: vad är fördelarna med 

komponentiseringen av ett legacysystem, med avseende på utvecklingstid som krävs 

för vidareutveckling av systemet? Denna fråga besvarades med hjälp av en analys av 

forskningsfronten över ämnet samt att en fallstudie genomfördes. Det som framkom 

under analysen av forskningsfronten tydde väldigt mycket på att detta var lönsamt att 

göra. Trots att fallet var för en specifik aktör var det väldigt relevant att genomföra 

det för detta projekt för att på sätt få ett praktiskt exempel som hjälpte till att besvara 

forskningsfrågan. Genom att genomföra dessa undersökningar besvarade vi 

forskningsfrågan. Många slutsatser kunde dras och det blev ett tydligt resultat. Efter 

våra estimeringar skulle en aktör vinna på en modernisering av sitt legacysystem i de 

flesta fallen, om kompetensen för att genomföra detta finns. Fallstudien som 

genomfördes visade på tydliga vinster med att genomföra en moderniseringsprocess 

för ett legacysystem. 

 

  



 

 

Abstract 
Title A study of componentization of legacy systems and its advantages. 

Authors Joacim Dubois and Isak Riihimäki 

Keywords Modularization, modernization, refactoring, componentization, legacy. 

 

This thesis work has been focused on studying the benefits of restructuring a legacy 

system to a modernized software system. 

The question that was to be answered was: What are the benefits of componentization 

of a legacy system with respect to the software development time required for further 

system development? This question was answered by doing a state of the art on the 

subject and also by performing a case study. What was discovered during the state of 

the art implicated that this kind of work is very profitable to undergo. Even though the 

case was aimed at a certain system it was relevant to this study because it helped to 

get a practical example which in turn helped with answering the question for this 

thesis. By doing these studies the question for this report got answered. Many 

conclusions could be drawn and the result was clear. By our estimations an actor 

would benefit greatly by modernizing their legacy system in most cases, if they have 

the right knowledge for doing this. The case study that was performed showed 

obvious benefits of the process of modernizing a legacy system. 
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BEGREPPSLISTA 

Modulärt används i denna rapport för att beskriva systemets uppbyggnad. Ett 

modulärt system är uppbyggt av komponenter som inte nödvändigtvis är beroende av 

varandra. (Kim, Zimmerman, & Nagappan, 2012) 

Skalbart används i denna rapport för att beskriva systemets flexibilitet. Det som vi 

vill åstadkomma i detta fall är att komponenterna ska kunna vara oberoende av 

varandra så att systemet kan växa utan konflikter.  

Refaktorisera detta innebär att på något vis göra om den nuvarande programkoden, 

det kan till exempel vara att byta ut namnen på funktioner och variabler eller att 

kapsla in delar av koden i objekt. (Kim, Zimmerman, & Nagappan, 2012) 

Modularisera och komponentisera innebär att ett befintligt system bryts upp i 

mindre komponenter som är så oberoende av varandra som möjligt. Detta kan vara ett 

steg i att modernisera ett befintligt system. 

Legacysystem är ett befintligt system som ofta är utdaterat. (Jha & Maheshwari, 

2005) 

Whitebox-testning är en testmetod för att testa ett systems interna struktur. (Jha & 

Maheshwari, 2005) 

Blackbox-testning är en testmetod för att se vad ett system eller applikation har för 

funktionalitet utan att bry sig om den interna strukturen. (Jha & Maheshwari, 2005) 

Scrum är en agil projektmetod som ofta används inom mjukvaruutveckling.(Kniberg, 

2007) 

Kanban är precis som Scrum, en agil projektmetod. Den kan ses som en mindre strikt 

version av Scrum och bygger även på denna.(Kniberg & Skarin, 2010) 

Forskningsfronten används istället för att använda sig av begreppet "state of the art", 

detta betyder att man undersöker vart forskningen befinner sig idag inom ett ämne. 
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1 INLEDNING 
Inom mjukvaruindustrin börjar många av de äldre systemen att bli utdaterade. Dessa 

system kallas för legacysystem och används flitigt inom mjukvarubranschen med 

inriktning på industrin. Att använda sig av ett legacysystem kan medföra en del 

komplikationer när det ska vidareutvecklas, underhållas och användas. Detta medför 

att många företag vill göra om sina legacysystem till mer moderna varianter. Eftersom 

fler och fler legacysystem behöver moderniseras börjar detta bli ett väldigt aktuellt 

ämne i mjukvarubranschen. Det har gjorts ett flertal studier i ämnet som behandlar 

olika delar av denna process, exempelvis refaktoriseringsverktyg, 

moderniseringsmetoder och vilka eventuella vinster som detta kan medföra.  

Eftersom det är många företag som har legacysystem bör det bli aktuellt för flera av 

dem att modernisera sina system i framtiden. Det var detta som gjorde att vi kom fram 

till forskningsfrågan.  

När ett legacysystem blivit moderniserat blir underhåll betydligt enklare för de 

utvecklare som arbetar med systemet. Det blir även mycket mer lättläst kod och 

lättare att förstå programmet. För de som vill vidareutveckla sitt system har det visat 

sig att en modernisering av systemet förenklar denna process avsevärt. 

Det som många har sett som en baksida med modernisering av system är att det oftast 

är ett mycket omfattande arbete att genomföra en sådan process. Det är även oftast 

viktigt att den ursprungliga funktionaliteten bibehålls och detta kräver väldigt djup 

kunskap om legacysystemet i fråga samt en stor kunskap inom modernisering av 

system. 

Detta ledde oss fram till forskningsfrågan, vad är fördelarna med komponentiseringen 

av ett legacysystem, med avseende på utvecklingstid som krävs för vidareutveckling 

av systemet? 

Denna forskningsfråga var delvis till för att besvara frågan om det är värt att 

modernisera sitt system, då det, som tidigare nämnts, medför mycket arbete. Vi 

försökte besvara detta genom att först genomföra en analys av forskningsfronten, där 

vi analyserade var ämnet är idag och sedan tillämpade denna kunskap i en 

implementation av en prototyp i en fallstudie. 

1.1 BAKGRUND 
Bakgrunden till studien var att det fanns många studier som diskuterade kring nyttan 

med modernisering, refaktorisering och modularisering av kod. Det var dock svårt att 

finna studier som inte enbart fokuserade på specifika fall eller som mest fokuserade 

på användningen av diverse verktyg och metoder för att genomföra sådant arbete. 

Många av dessa studier fokuserade då också på att göra kvantitativa undersökningar 

som gick ut på att de tillfrågade skulle estimera hur mycket de använde sig av olika 

verktyg kontra hur mycket av detta arbete som de genomförde manuellt. Detta ledde 

till att vi valde att göra en mer generell studie kring detta ämne för att sedan tillämpa 

kunskaperna praktiskt på ett fall, för att därmed få ett konkret arbete att dra slutsatser 

kring. 
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1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
Syftet med denna rapport är att undersöka vad fördelarna är med komponentiseringen 

av ett legacysystem, med avseende på utvecklingstid som krävs för vidareutveckling 

av systemet. Vi kommer att besvara denna fråga genom att först genomföra en analys 

av forskningsfronten, denna teoretiska studie kommer att dyka så djupt i ämnet som 

möjligt under denna begränsade tid. Den andra delen kommer att försöka förankra de 

slutsatser som kan dras från den teoretiska studien, vilket görs genom en fallstudie. 

Fallet är en specifik uppgift som har tilldelats av en uppdragsgivare. 

1.3 FORSKNINGSFRÅGA 
Vad är fördelarna med komponentiseringen av ett legacysystem, med avseende på 

utvecklingstid som krävs för vidareutveckling av systemet? 

Forskningen genomfördes med en analys av forskningsfronten som tog upp de 

områden som vi ansåg vara relevanta för denna fråga. Då det var svårt att hitta 

specifika rapporter som besvarade denna fråga valdes andra relevanta artiklar ut för 

att användas till att göra en analys. 
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2 METOD OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

I detta avsnitt kommer vårt angreppssätt att diskuteras, med inriktning framför allt på 

de/det metodval som vi har arbetat efter. Det kommer även beskrivas en del kring hur 

vi har genomfört studien rent praktiskt. 

2.1 METODVAL 
Då denna studie enbart har arbetat mot en enda organisation, och därmed inte har 

hämtat input från referensorganisationer, kan den benämnas som en kvalitativ studie 

(Bryman, 2011). Anledningen till beslutet att arbeta med en kvalitativ studie berodde 

framför allt på den begränsade tid det innebar att genomföra studien som ett 

examensarbete. Utöver detta bedrevs studien till viss del som en fallstudie, då vi hade 

ett fall från uppdragsgivaren som vi använde till att utvärdera teorin. 

Primärdatan som använts har i första hand samlats in via intervjuer från personer som 

är anställda hos uppdragsgivaren men även genom läsning av uppdragsgivarens egna 

manualer i ämnet. Sekundärdatan däremot kommer främst från olika artiklar, 

konferenser samt böcker. 

Denna studie har bedrivits med en deduktiv ansats, då forskningen har varit inriktad 

på att titta på befintlig forskning i ämnet och sedan har slutsatser dragits kring 

forskningsfrågan med hjälp av detta. Trots att vi hade ett rent praktiskt uppdrag från 

uppdragsgivaren var forskningsdelen av studien inriktad mot det mer teoretiska hållet.  

Studien har inslag av interaktionsforskning (Bryman, 2011) då det har varit ett lärande 

för båda parter. Med detta menas att vi, främst via intervjuer, har blivit insatta i hur 

uppdragsgivarens system fungerar i dagsläget och därmed har det legat till grund vid 

planeringen av det omdesignade systemet. Uppdragsgivarens lärande har varit att de 

har haft möjlighet att ta del av vår forskning kring ämnet och därmed har de kunnat se 

fördelarna med ett modulärt och skalbart system kontra ett monolitiskt system. Som 

tidigare nämnts bedrevs studien också som en fallstudie, där ett specifikt fall från 

uppdragsgivaren utvärderades och även genomfördes rent praktiskt. Detta gjordes för 

att på så vis bidra med en prototyp till uppdragsgivaren som bidrar med affärsnytta 

vid vidare utvärdering av att modernisera hela systemet. 

Intervjuerna bedrevs som semi-strukturerade intervjuer, då de var upplagda på så sätt 

att det fanns utrymme för följdfrågor, men även för att de utfördes på ett fåtal 

personer istället för att jobba med kvantitet (Bryman, 2011). Anledningen till att det 

var semi-strukturerade intervjuer som valdes var för att detta passade syftet med 

denna informationsinsamling, som var att ge oss en tydlig bild av hur systemet såg ut 

och sedan även hur arbetet hade bedrivits. Ytterligare en anledning till detta var att vi 

inte hade behov av att hämta in information från annat håll, då det inte krävdes för 

denna studie. 

Teorin som har använts till studien har i första hand sökts fram via databaser som 

tillhandahålls av Mälardalens högskola, där det finns mycket publicerade studier att 

läsa (Databaser A-Ö, 2014). De två mest använda databaserna till studien har varit 

IEEE och ACM, som båda två har bidragit med bra underlag för studien. Övrig data 
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som har använts till studien har insamlats med hjälp av intervjuer, samtal med 

handledaren hos uppdragsgivaren samt genom läsning av interna dokument hos 

uppdragsgivaren som beskriver berörda delar av verksamheten. 

2.2 VERKTYG 
Under projektets gång har många verktyg använts. De som har haft störst inverkan på 

projektet är följande: 

 Visual Studio 2013 – Har använts som utvecklingsmiljö. 

 VMWare Player – Har använts för att sätta upp en virtuell miljö för 

legacysystemet. 

 Microsoft Visio 2013 – Har använts för att skapa klassdiagram och 

relationsscheman. 

 SQL Server 2012 – Har använts för att studera databaserna i legacysystemet. 

De här verktygen berör utvecklingen av det nya systemet. Alla andra teknikval var 

gjorda av uppdragsgivaren i förhand. De programmeringsspråk som systemet skulle 

utvecklas i var C#. I mån av behov skulle företagets egna bibliotek användas. Allt 

utvecklades i Windows 7 miljö med hjälp av VMWare Player. 

2.3 GENOMFÖRANDE 
Denna studie var uppdelad i två delar. Den första delen var den akademiska och den 

andra delen var den praktiska implementationen mot uppdragsgivaren. Arbetet 

började med att vi gjorde oss insatta i ämnena som studien berör och därigenom 

möjliggjordes vidare forskning på området.  

Arbetet lades upp med hjälp av ett schema som vi själva skapade, för att på så vis få 

en tydlig plan över hur arbetet skulle fortskrida för att samtliga mål skulle uppfyllas. 

Vi satte även upp egna, interna deadlines och delmål då olika delar av arbetet skulle 

vara slutfört. Detta gjordes för att vi skulle bli klara med samtliga viktiga delar i god 

tid. Den sista delen av projekttiden lades påfallet, utvecklingen av prototypen av det 

nya systemet åt uppdragsgivaren. Arbetsmetodiken för detta skulle kunna liknas vid 

Kanban (Kniberg & Skarin, 2010) eller Scrum (Kniberg, 2007) dock med en hel del 

modifikationer för att det skulle passa våra arbetsförhållanden. Några av de likheter 

som fanns var att vi delade upp arbetet på ett sätt som påminner mycket om Scrum 

eller Kanban, där det var väldigt tydligt vad som skulle göras, då de praktiska 

uppgifterna delades upp i deluppgifter. 

Den första delen av själva implementationen var att lägga upp en ny design för 

systemet, för att på så sätt kunna visa hur det skulle kunna göras modulärt och 

skalbart. Det var först efter detta steg som själva implementationen påbörjades, rent 

programmatiskt. Efter att designen var färdig skapades ett projekt i Visual Studio 

2013 där vi startade arbetet. 

2.4 INTERVJUER 
Under studiens gång hölls två intervjuer med samma respondent. Den första intervjun 

genomfördes med avsikten att göra oss mer insatta i uppdragsgivarens sätt att arbeta 
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och även att göra oss mer insatta i uppdragsgivarens system, som vi skulle arbeta 

med. Respondenten för intervjuerna var en av de personer som arbetar kontinuerligt 

med detta system och därmed är väldigt kunnig inom ämnet. Detta gjorde att 

respondentens erfarenhet av systemet kunde vara av stor nytta för oss. 

Intervjun skedde i ett rum på uppdragsgivarens kontor och spelades in med hjälp av 

en mobiltelefon för att sedan kunna transkriberas. Atmosfären var trevlig i rummet 

och respondenten var lätt för oss att samtala med. 

Den andra intervjun var mer inriktad på forskningsdelen av studien och gav oss insikt 

i nödvändig information kring ämnet. Här medverkade även en annan respondent som 

också har stor kunskap inom ämnet och därmed kunde bidra med bra information. 

2.5 MÖTEN MED UPPDRAGSGIVAREN 
Det första mötet som vi hade med uppdragsgivaren skedde på uppdragsgivarens 

kontor i Västerås. Detta möte gick ut på att uppdragsgivaren presenterade en uppgift 

för oss. Efter avslutat möte startades processen med detta arbete direkt. 

Det andra mötet med uppdragsgivaren skedde en bit in i studien och hade för avsikt 

att klargöra vad som skulle ingå i prototypen. På detta möte medverkade vi och 

handledaren hos uppdragsgivaren och även chefen för den avdelning hos 

uppdragsgivaren där vi arbetade. Under detta möte diskuterades fallet för studien och 

hur upplägget för prototypen skulle se ut. Efter mötet hade det bestämts hur 

prototypen skulle struktureras och även vilken del av legacysystemet som skulle 

moderniseras. Detta var viktigt för att det möjliggjorde för oss att få en bestämt 

avgränsad del av systemet att vidareutveckla och därmed gjorde det möjligt, rent 

tidsmässigt, att genomföra arbetet med prototypen. 

2.6 URVAL 
Anledningen att Prevas valdes som studieobjekt var i första hand för att vi fick ett 

uppdrag av dem. Uppdraget passade även vår utbildning i fråga om ämnet. 

Ingen referensorganisation valdes till studien då det var ett specifikt uppdrag från 

uppdragsgivaren till oss. Vidare utfördes uppdraget under sekretess och därmed var 

det inte möjligt att blanda in övriga aktörer i studien, då delar av informationen till 

studien inte gick att dela med andra organisationer. 

2.7 AVGRÄNSNINGAR OCH FOKUS 
Studien har avgränsats på så vis att fokus enbart ligger på vad fördelarna är, med 

avseende på utvecklingstid, med att övergå från en monolitisk programstruktur till en 

modulär, skalbar programstruktur när det gäller att vidareutveckla systemet. Studien 

kommer därmed inte att undersöka huruvida övriga för- och nackdelar existerar eller 

hur dessa i sådana fall skulle inverka på företaget och/eller kunden. 

2.8 ETISKA ÖVERVÄGANDE 
De etiska överväganden som togs i beaktande under studiens gång var att vi jobbade 

under tystnadsplikt och under ett sekretessavtal och därmed inte kunde inkludera 
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samtlig information kring projektet, då det skulle bryta mot sekretessavtalet mot 

uppdragsgivaren. Ännu ett beslut som togs var att använda en samtyckesmall för att 

säkerställa att den information som vi fick av företaget fick användas i detta arbete. 

2.9 GENERALISERBARHET, RELIABILITET OCH VALIDITET 
Då studien har genomförts främst genom att göra en undersökning via teori huruvida 

ett modulärt och skalbart system lönar sig kontra ett monolitiskt system kan slutsatsen 

dras att validiteten på arbetet är hög, då endast relevant teori har använts (Bryman, 

2011).  

När det gäller reliabiliteten har det som har använts för att mäta ett modulärt, skalbart 

systems påverkan på tidsåtgång, relevant för studien. Dock har studien begränsats av 

tiden som har funnits för genomförandet, vilket resulterar i att reliabiliteten inte blir 

lika hög som om den hade genomförts under en längre tid, med flera olika fallstudier 

och med en större mängd teori (Bryman, 2011).  

Generaliserbarheten påverkas även den av den begränsade tid som fanns till 

förfogande för genomförandet av studien. En stor del av studieresultatet har kommit 

fram genom studier av existerande teori och jämförelse av detta med resultaten som 

framkom vid testerna av prototypen som skapades till fallet. Eftersom att den största 

delen av slutsatserna drogs med hjälp av fallet kan det inte påstås att studien har 

särskilt hög generaliserbarhet då det endast är resultatet av en prototyp åt en 

uppdragsgivare som har använts vid jämförelserna. Det skulle dock kunna finnas fall 

där slutsatserna från studien kan passa in, om aktörens fall är mycket likt det fall som 

studerades här. 

2.10 JÄMFÖRELSEDATA 
Efter ingående studier av uppdragsgivarens tidigare projekt framkom det att snittet för 

ett projekts implementationsfas är 235 mantimmar. Detta blev utgångsläget för 

studiens jämförelse mellan tiden för vidareutveckling och underhåll för prototypen 

och legacysystemet. Dessa siffror möjliggjorde en teoretisk jämförelse mellan de 

siffror som fanns i de interna tidsdokumenten och den uppskattade tidsåtgången vid 

användandet av vår design på systemet. 

2.11 ANALYSFÖRFARANDE 
Analysen av tidsåtgången för implementationsfasen som framgick av 

tidsskattningsdokumenten jämfört med uppskattningen av tidsåtgången vid 

användningen av det modulära systemet utfördes genom att en prototyp framställdes 

som ett testfall där ett mindre system emulerades. Tidsåtgången vid skapandet av ett 

system med hjälp av prototypen som skapades i testfallet mättes för att sedan skalas 

upp med hjälp av respondenten och andra kunniga inom företaget till att omfatta ett 

komplett system. Detta gjordes för att få en estimering av hur lång tid det skulle ta att 

genomföra denna förändring på hela systemet. Anledningen till att prototypen 

skalades ner var att det inte var möjligt att genomföra en fullskalig modernisering på 

den tid som fanns tillgänglig för studien. 
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2.11.1 Tidsåtgången till att modernisera systemet 

För att estimera tidsåtgången som krävs för att modernisera hela legacysystemet 

skapade vi en nerskalad prototyp av ett moderniserat system. Denna prototyp hade 

delar av samma funktionalitet som ursprungssystemet, som sedan skalades upp, 

genom uppskattningar, för att simulera tidsåtgången vid moderniseringen av hela 

systemet. 

När uppskattningen av tidsåtgången för en uppskalning av prototypen var gjord gav 

det en ungefärlig uppskattning på hur lång tid det skulle ta att modernisera hela 

legacysystemet. Detta var en viktig punkt för uppdragsgivaren, då detta var vad de 

ville ha ut av denna studie, samt att det var viktigt för resultatet. 

2.11.2 Skillnaden i utvecklingstid mellan legacysystemet och prototypen 
För att estimera tidsvinsterna vid användandet av det moderniserade systemet kontra 

legacysystemet analyserades en del av processen för att skapa ett nytt system. Denna 

del var det som det gjordes en prototyp för och därför även den enda som 

analyserades. Efter att prototypen var klar analyserades den av experter hos 

uppdragsgivaren tillsammans med oss, för att på så sätt estimera hur mycket tid de 

skulle spara på att använda det nya systemet istället för legacysystemet. 
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3 RELATERAT ARBETE 

Det har skapats flertalet steg för steg metoder och verktyg för att åstadkomma 

modernisering för många olika sorters system skrivna i olika programspråk (Jha & 

Maheshwari, 2005). Det området som berör detta examensarbete är hur man kan 

modernisera ett gammalt system så att det blir modulärt och skalbart. 

En viktig aspekt av att arbeta med legacysystem och dess kod är att vara försiktig så 

att ursprungsbeteendet inte förstörs, då en av grundtankarna med refaktorisering är att 

bibehålla systemets grundbeteende. Detta är en mycket svår uppgift om det ska göras 

i funktionella eller regelbaserade programspråk så det ställer höga krav på 

utvecklarna. (Feathers, 2009) 

Jha och Maheshwari har undersökt vad som krävs för att lyckas med att modernisera 

ett system till en objektorienterad lösning och kom fram till att då måste alla 

beroenden i systemet hittas. Det finns två olika beroenden som är relevanta för detta 

fall, databeroenden och funktionella beroenden. Databeroenden är när det finns 

globala variabler som delas och används mellan komponenterna. Funktionella 

beroenden är när en komponent använder sig av någon annan komponents funktioner 

för att fylla sin egen funktion. (Jha & Maheshwari, 2005) 

Nyckeln för att lyckas med detta är att försöka refaktorisera programkoden så att alla 

komponenter blir så oberoende av varandra som möjligt. Om man lyckas med detta 

har man skapat ett modulärt system (Jha & Maheshwari, 2005). Om man lyckas göra 

om det äldre systemet till ett modulärt system kommer det att resultera i ett skalbart 

system. Detta är inget generellt, men det råkar vara så i fallstudien som har ingått i 

denna studie. 

Enligt Bi m.fl. (Bi, Zhang, & Lang, 2002) finns det två vägar att gå när det gäller att 

skapa ett adaptivt system: flexibla system och modulära system. De flexibla systemen 

kan ha varierande parametrar och komponenter. Detta system kan bara nå en viss grad 

av adaptivitet eftersom graden av komplexitet ökar med flexibiliteten av 

komponenterna. Alltså måste adaptiviteten hållas på en nivå så att systemet blir 

hanterbart. Modulära system består av flera moduler med fasta parametrar. Själva 

adaptiviteten skapas genom att använda dessa moduler ihop i olika kombinationer och 

desto flera moduler som existerar desto större blir adaptiviteten. 

Zimmerman m.fl. (Kim, Zimmerman, & Nagappan, 2012) nämner även en fallstudie 

som genomfördes av Kolb m.fl. (Kolb, Muthig, Patzke, & Yamauchi, 2006) där 

refaktoriseringsarbete evaluerades. De kom fram till att refaktorisering av existerande 

mjukvara förbättrar återanvändbarheten av mjukvaran och underlättar underhållet. 

Som Black och Murphy-Hill (Murphy-Hill & Black, 2008) skriver I sin rapport kan 

refaktorisering betyda flera olika saker. Det kan t ex stå för: ”Ändra variabelnamn, 

flytta metoder eller fält upp och ner i en klasshierarki och att ta bort död kod, för att 

nämna ett fåtal.”. Vidare skriver de att det är en viktig del av mjukvaruutveckling då 

det kan hjälpa med förståelse för koden, göra det lättare att lägga till nya funktioner 

och att det underlättar för programmerare att anpassa mjukvaran till förändrade krav. 
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Vidare menar Zimmerman m.fl. (Kim, Zimmerman, & Nagappan, 2012) att enligt 

Sullivan m.fl. (Sullivan, Chalasani, & Sazawal, 1998) kan refaktorisering av 

programkod för att göra programmet mer modulariserat jämföras med att investera i 

optioner i programmet, då det kan ses som att en investering i att modularisera 

programkoden nu kommer att underlätta vid förändringar i framtiden på så sätt att det 

enkelt går att byta ut en modul mot en ny version. Zimmerman m.fl. (Kim, 

Zimmerman, & Nagappan, 2012) nämner även att Baldwin och Clark argumenterar 

för att modularisering av ett system kan bidra till ett enormt värde för en industri 

(Baldwin & Clark, 1999). 

Det finns även en annan studie (Jha & Maheshwari, 2005) där det anses att det är 

mycket viktigt att använda befintlig mjukvara när man moderniserar ett befintligt 

system. Det nämns även att från det ekonomiska perspektivet finns det rapporterade 

resultat där man har sparat mer än 20% av implementationskostnaden med ett 

modernt system. (Jha & Maheshwari, 2005) 

I dagens läge undviker gärna företag att designa om system om då det kräver mycket 

resurser, såvida de inte ser en klar vinst med det. I många fall är det inte värt att 

behålla det gamla systemet, som i denna fallstudie där systemet måste vara skalbart. 

(Berzcuk, Fraser, Mancl, Feathers, & Opdyke, 2005) 

3.1 BEFINTLIGA REFAKTORISERINGSVERKTYG 
Enligt Pinto och Kamei (Pinto & Kamei, 2013) är tanken med moderna 

refaktoriseringsverktyg inom mjukvaruutveckling att de ska bidra med två fördelar. 

Dessa två fördelar är att verktyget ska bibehålla funktionaliteten från det ursprungliga 

programmet och även att refaktoriseringen ska gå fortare än om den gjordes manuellt. 

Vidare menar de att två reservationer som gör att vissa programmerare inte väljer att 

använda refaktoriseringsverktyg är att de dels tycker att de är krångliga och svåra att 

lära sig och dels för att de inte riktigt litar på att användning av ett verktyg resulterar i 

bra koddesign. (Pinto & Kamei, 2013) 

Några av de refaktoriseringsverktyg som finns idag är: 

 CodeRush (CodeRush, 2014) 

 VSCommands (Squared Infinity, 2014) 

 TeamCity (TeamCity, 2014) 

 ReSharper (ReSharper, 2014) 

 Klocwork (Klocwork, 2014) 

 Visual Assist (Whole Tomato, 2014) 

De ovanstående verktygen är endast några få av alla de som finns tillgängliga. Dessa 

verktyg har en del gemensamt men skiljer sig åt en aning. Det som de har gemensamt 

är att de används till refaktorisering av kod. Det finns även en del verktyg och 

hjälpmedel inbyggda i olika utvecklingsmiljöer, som bidrar med viss funktionalitet 

som även finns i ovanstående verktyg. Exempelvis finns det en funktion för att byta 

namn på variabler inbyggt i Visual Studio 2013. 
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3.1.1 Användningsgrad 

När Zimmerman m.fl. (Kim, Zimmerman, & Nagappan, 2012)genomförde sin studie 

och frågade sina respondenter om hur stor del av deras refaktoriseringsarbete som 

genomfördes manuellt svarade de 86% i snitt. Och på frågan om hur många som 

genomför sitt refaktoriseringsarbete helt manuellt svarade 51% av de tillfrågade att så 

var fallet. 

Det är alltså många utvecklare som avstår från att använda refaktoriseringsverktyg. 

Många avstår för att verktygen är för krångliga eller att utvecklaren inte vågar lita på 

att verktyget ska behålla till exempel den ursprungliga funktionen med koden 

(Campbell & Miller, 2008). Som tidigare nämnts av Zimmerman m.fl. (Kim, 

Zimmerman, & Nagappan, 2012) är det 86% av allt refaktoriseringsarbete som utförs 

manuellt, men enligt en annan studie gjord av Murphy-Hill m.fl. (Murphy-Hill, 

Parnin, & Black, 2012)kan siffran vara så stor som 90%. 

 

Figur 1. figur över refaktoriseringsmetoder och dess användning över 40 sessioner. Med Mylyn till vänster och 
Eclipse till höger.(Murphy-Hill, Parnin, & Black, 2012) 

Tabellen (Figur 1) visar resultat från en undersökning(Murphy-Hill, Parnin, & Black, 

2012) där man ser att undersökningen tyder på att de flesta utvecklare inte använder 
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någon form av verktyg till hjälp när de refaktoriserar. Enligt Campbell m.fl. 

(Campbell & Miller, 2008) kan det bero på att många utvecklare känner att de kan 

refaktorisera mycket effektivare manuellt, men så är det inte alltid. I vissa fall skulle 

många utvecklare tjäna in tid på att använda sig av ett verktyg istället. 

Konsensus verkar vara att refaktoriseringsverktygen behöver en hel del utveckling 

innan de kommer att användas frekvent av systemutvecklare. (Murphy-Hill, Parnin, & 

Black, 2012) 

3.2 REFAKTORISERINGSMETODER 
Det finns många olika metoder för att modernisera legacysystem (Kim, Zimmerman, 

& Nagappan, 2012). Många av dessa försöker att vara så generella som möjligt för att 

de ska gå att applicera på vilket system som helst, en metod som har granskats under 

denna studie är (Jha & Maheshwari, 2005). De föreslår en fyrstegsmetod för att 

modernisera ett gammalt FORTRAN system till ett nyare C++ system. 

“One possible strategy is based on the assumption that there are no changes to the 

functional requirements for the software. The legacy and the modernized system will 

behave identically from a user’s viewpoint and will differ only in the design and 

implementation for reusability and better maintainability.” (Jha & Maheshwari, 

2005) 

Denna fyrstegsmetod bibehåller alltså grundfunktionaliteten av systemet 

medansystemets struktur ändras. De fyra steg som skall genomföras enligt metoden 

är: 

1. Analysera legacysystemets struktur – Analysera legacysystemet för att finna 

beroenden, problem och göra en analys av systemkomponenter. 

2. Rekonstruktion av legacysystemets design – Lokalisera återanvändbara 

komponenter och kodsegment i legacysystemet. 

3. Designstruktur – Modernare systemstruktur – Omstrukturera legacykod till 

objektorienterad kod utan att förändra den ursprungliga funktionaliteten på 

systemet. 

4. Transformationen – Den faktiskt implementationen. 

Denna metod kontra metoder som blandar in blackbox-testning och whitebox-testning 

kräver inte lika djup kunskap om det gamla systemet. Därför passar denna metod 

bättre om en utomstående konsult eller nyanställd utvecklare ska göra om ett 

legacysystem. 

3.3 RESULTATET AV STUDIEN PÅ FORSKNINGFRONTEN 
Efter att ha gjort en analys över var ämnet är idag finns det en hel del slutsater som 

kan dras.  

Vi har läst om några metoder för att göra detta och en metod som verkade relevant för 

detta fall är den som presenterades av Jha m.fl. (Jha & Maheshwari, 2005). Vi har inte 

arbetat efter denna metod till punkt och pricka eftersom metoden var anpassad för att 
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göra om ett system skrivet i ett programspråk till ett annat, men de steg som metoden 

tar upp liknar de stegen vi genomförde under moderniseringen av systemet i detta fall. 

Enligt en analys av hur populärt det var att använda sig av refaktoriseringsverktyg 

visade det att det är väldigt få utvecklare som använder sig av det. Det är på grund av 

olika anledningar men en anledning som var återkommande var att utvecklarna inte 

litar på verktygen. Under detta projekt valdes det att inte använda sig av några 

refaktoriseringsverktyg. Eftersom många utvecklare i studien (Kim, Zimmerman, & 

Nagappan, 2012) ansåg att de inte alltid bibehöll den grundläggande funktionaliteten. 

Detta kunde vi inte riskera då det var mycket viktigt att det moderniserade systemet 

fungerade precis som legacysystemet, endast systemarkitekturen skulle ändras i detta 

fall. 
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4 FALLBESKRIVNING 

Fallet definerades av Prevas då de var intresserade av att få denna forskningsfråga 

besvarad för ett specifikt system de tillhandahåller. Detta gav oss en utmärkt chans att 

förankra de slutsatser vi hade dragit efter den teoretiska studie vi genomfört tidigare i 

projektet.  

Huvudsyftet från företagets sida för detta fall var att minimera tiden som krävdes vid 

vidareutveckling och underhåll av systemet. Detta visade studiens analys av 

forskningsfronten att en modernisering av systemet skulle kunna bidra med.  

Systemet som vi arbetade med åt uppdragsgivaren används till att skapa och styra 

robotceller i tillverkningsindustrin och har varit under utveckling under 20 års tid. 

Uppdragsgivaren använder systemet för att fylla ett syfte och en funktion åt sina 

kunder inom industrin. Därmed var det väldigt viktigt att systemet bibehöll sin 

ursprungliga funktionalitet även i den omstrukturerade versionen av systemet. Det 

ursprungliga systemet är skapat för Windows och skrivet i Microsoft.Net ramverket 

med språket C#. 

Eftersom detta är ett stort system som skulle kräva väldigt mycket tid och kunskap för 

att modernisera helt och hållet fick vi skapa en prototyp som ett bevis för teorin. Detta 

gjordes, från företaget sida, för att lägga en grund inför kommande 

moderniseringsarbete.  

Fallet bestod av en designfas och en implementationsfas. Designfasen genomfördes 

med hjälp av metoder som undersöktes i studiens analys av forskningsfronten. Under 

implementationsfasen skapade vi en struktur, eller ett skelett, där vi sedan 

implementerade kod från legacysystemet. Detta gjordes för att, som nämndes tidigare, 

det var mycket viktigt att bibehålla funktionaliteten i systemet. 

4.1 UPPDRAGSGIVAREN 
Prevas AB är ett företag som arbetar med olika områden inom teknik och IT. De 

agerade uppdragsgivare till fallet som ingår i denna studie. 

4.1.1 Respondenten 

Den respondent som medverkadevid intervjuerna var anställd av uppdragsgivaren och 

han är mycket kunnig om systemet som fallet berörde. Han har arbetat åt 

uppdragsgivaren i över 25 år och är därmed mycket kunnig. 

4.2 RESULTAT FRÅN INTERVJUERNA 
Resultatet från första intervjun var att vi fick en bra inblick i det befintliga systemet 

och därmed kunde bilda oss en uppfattning om hur moderniseringen kunde 

genomföras. På grund av sekretess kan detaljerna kring systemet inte redovisas här, 

men de är heller inte relevanta för studien så det påverkar inte negativt på något sätt.  

I övrigt bidrog intervjun till att vi även fick en förståelse för processen vid skapandet 

av ett system till en kund. Där kom det upp information kring vilka steg som tas vid 

skapandet av systemet och också rent praktiskt vad som ingår i varje steg. Det togs 
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även upp en del frågor kring vad som skulle kunna förbättras i dagens 

tillvägagångssätt och systemets design och detta blev en liten del av grunden till vårt 

upplägg inför skapandet av prototypen.  

4.3 PROTOTYPEN 
Skapandet av prototypen var uppdelat i två faser, en fas där systemet designades och 

den andra fasen var för implementation och testning. Testningen fortskred parallellt 

med utvecklingen av prototypen. Prototypen skalades ner för att passa den tidsrymd 

som vi hade till vårt förfogande. 

Prototypen innehöll: 

 Ett gränssnitt för utvecklaren, med möjligheter för debugging. 

 Nydesignade kritiska komponenter för systemet där det implementerades kod 

från legacysystemet. 

 Ett egenutvecklat filhanteringssystem, för att hantera inläsning av XML filer. 

Detta motsvarar inte ett komplett system, utan bara de kritiska delar som behövdes för 

att göra relevanta mätningar. Det prototypen representerade täckte en del av 

implementationsfasen uppdragsgivaren har för utvecklingen av ett sådant här system. 

Denna del är idag väldigt tungarbetad och det arbete som utförs skulle kunna 

moderniseras så att man enkelt kan välja komponenter från till exempel listor för att 

få ett skräddarsytt system istället för att hårdkoda hela konfigurationen för varje nytt 

system. Det var detta som blev fallet för denna studie och det som utvärderades med 

hjälp av experter på företaget. 

4.3.1 Designfasen 

I början av designfasen använde vi oss av all dokumentation som uppdragsgivaren 

tillhandahöll. Detta hjälpte väldigt mycket för att komma fram till den designen som 

skapades. 

Första stegen i designfasen var att skapa ett klassdiagram där vi hade fokus på 

programstrukturen. Detta gjordes med hjälp av respondenten och en annan kunnig 

inom ämnet för att få med alla kritiska delar, allt för att den nya prototypen i 

framtiden skulle kunna ersätta legacysystemet. 

Två kritiska byggstenar i systemet var två interface. Dessa interface fanns delvis 

implementerade i legacysystemet och kunde användas med viss modifikation i 

prototypen. Detta sparade oss mycket tid vid skapandet av prototypen. 

I legacysystemet var det två klasser som representerade fysiska objekt ute i industrin. 

Under designfasen delades dessa klasser upp i 6 olika interface då dessa delar borde 

vara enskilda komponenter. Alla dessa 6 interface är gjorda så generella som möjligt 

för att enkelt kunna återanvända dessa för olika implementationer. De två klasser som 

fanns i legacysystemet var inte skapade på detta vis vilket har lett till väldigt 

tungarbetade klasser. Under designfasen skapade vi två versioner av 

klass/relationsdiagram, men på grund av sekretess så kan vi inte bifoga de 

klass/relationsdiagram som skapades under denna studie. 
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För att skapa dessa interface användes refaktorisering. De klasser som fanns i 

legacysystemet hade metoder som kunde användas i interfacen. Innan detta kunde 

genomföras analyserades beroenden i legacysystemet så att metoderna kunde brytas 

ut utan några konflikter. Vi ansåg att det skulle vara fördelaktigt att göra detta då det 

bibehöll funktionaliteten samtidigt som det skapade en mycket tydligare struktur i de 

nya interfacen. 

Eftersom det var begränsat med tid skapade vi en design för endast prototypen och 

inte det fullskaliga nya systemet. Designen innehöll alla kritiska delar för att ha 

möjligheten att skala upp den i ett senare skede. Designfasen blev kort, eftersom att 

tidsrymden var begränsad. Detta påverkade inte systemdesignen då respondenten på 

plats verifierade att den innehöll vad som krävdes för att systemet skulle fungera som 

prototyp. 

Designfasen medförde stora förändringar på ett antal specifika delar i systemet. De 

delar som komponentiserades var sådana delar som lämpade sig väl för fallstudien 

genom att de var tydliga delar av det ursprungliga systemet. Dessa delar var möjliga 

för oss att sätta oss in i med tanke på den begränsade tiden och kunskapen om 

systemet som fanns att tillgå. De delar som komponentiserades innehöll grundlogiken 

för systemet och var därmed väldigt viktiga i sammanhanget. Den största skillnaden 

efter komponentiseringen var att grundlogiken var uppbruten i tydligare komponenter 

som ökade skalbarhet och anpassningsbarhet. 

4.3.2 Implementationsfasen 

Under denna fas var det första steget att dela upp alla uppgifter i delmoment, detta 

gjordes för att det skulle bli väldigt tydligt för oss vad som skulle göras. När detta var 

gjort påbörjades programmering av prototypen, det användes ett tidtagningsverktyg 

för att hålla koll på hur länge implementationsfasen hade pågått.  

Detta gjordes för att möjliggöra en jämförelse mellan den snittid uppdragsgivaren 

hade angett för implementationsfasen och den tid det tog för oss att genomföra 

implementationsfasen. Denna fas blev negativt påverkad på grund av tidsrymden för 

projektet och det resulterade i att prototypen inte blev utvecklad till det stadiet som vi 

hade önskat. 
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5 RESULTAT 

Efter att denna studie hade genomförts kom vi fram till resultat kring 

forskningsfrågan. Eftersom att studien bedrevs med en helt teoretisk del som sedan 

applicerades i praktiken med hjälp av ett fall där en prototyp skapades kommer detta 

kapitel att delas upp för att beskriva de olika resultaten som framkom under studiens 

gång. Kapitlet kommer att delas upp i en del som beskriver det rent teoretiska och de 

resultat som framkom under den delen av studien, sedan kommer de praktiska 

resultaten beskrivas och kopplas till teorin. 

5.1 FORSKNINGSFRONTEN 
Analysen av forskningsfronten har bidragit till en stor del av våra resultat. Under detta 

kapitel undersökte vi de relevanta delarna för projektet för att kunna besvara 

forskningsfrågan så bra som möjligt. Det resultat analysen gav kan delas upp under 

två rubriker. 

Det vi kom fram till under denna studie var att moderniseringsarbete av ett 

legacysystem är ett mycket tids och kompetenskrävande arbete som verkligen inte är 

någon simpel uppgift. Dock kan det vara oerhört belönande då det finns studier som 

visar på att implementationskostnaden har blivit sänkt med så mycket som 20% (Jha 

& Maheshwari, 2005). Detta innebär att en aktör måste analysera sin kompetens för 

att se om det är lönsamt att genomföra detta arbete. Med detta menar vi att aktören i 

fråga måste se efter om den kompetens som finns för legacysystemet är tillräckligt 

ingående för att det ska medföra en vinst i det långa loppet då detta kan ses som en 

framtidsinvestering. Detta besvarar forskningsfrågan teoretiskt. 

5.1.1 Refaktoriseringsverktyg 

I början av projektet kände vi till att det fanns refaktoriseringsverktyg. Dessa verktyg 

kunde ha använts som en delprocess i moderniseringen av legacysystemet. Vi valde 

att inte göra det efter en djup analys över dessa verktyg då det fanns andra områden 

som vi prioriterade högre.  

Under denna analys kom det fram att dessa verktyg inte var pålitliga och kunde ha 

varierande resultat och även riskera att inte bibehålla grundfunktionen. Detta kunde vi 

inte riskera då detta var en kritisk punkt för det nya systemet.  

Det andra skälet till att vi inte använde verktygen var att de väldigt sällan används av 

utvecklare (Kim, Zimmerman, & Nagappan, 2012). Detta såg vi som ett dåligt tecken 

och därför valde vi att inte använda oss av dessa. 

5.1.2 Moderniseringsmetoder 

Detta avsnitt var väldigt nyttigt för oss, då det under denna del av analysen av 

forskningsfronten framkom det att det var många andra som har försökt att göra detta. 

Det var även under denna del som vi kom fram till att detta inte var någon enkel 

uppgift (Jha & Maheshwari, 2005). 

Det som blev relevant för oss var att undersöka ifall alla dessa metoder som tidigare 

designats för att göra om ett legacysystem till ett modernare system gick att applicera 
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på det specifika systemet som uppdragsgivaren hade tillhandahållit. En metod som vi 

fastnade för var den som presenterades av (Jha & Maheshwari, 2005). Denna metod 

var en enkel fyrstegsmetod som passade in på det system som vi skulle modernisera. 

Denna metod följdes inte till punkt och pricka men många av de steg som de 

presenterar användes för att bland annat försäkra om att legacysystemets 

grundläggande funktioner bibehölls. 

5.2 FALLSTUDIE 
Det tog oss ca 80 mantimmar, under implementationsfasen, att skapa den första 

versionen av prototypen till fallet. Prototypen var skapad som en nerskalad version av 

legacysystemet, därmed innehöll den inte alla komponenter som det fullskaliga 

systemet sedan skulle innehålla. Det var dock så att arbetet med att skapa prototypen 

började med att vi byggde ett skelett för systemet utifrån UML diagrammet som togs 

fram vid designfasen. Detta innebär att det kommande implementationsarbetet inte 

kommer innehålla lika mycket ny kod som det som redan gjorts, utan snarare att 

återanvända kod från legacysystemet.  

Eftersom att skelettet till systemet implementerades under arbetet med prototypen 

innebar detta att det inte kommer krävas lika mycket tid under kommande 

implementationsarbete med de resterande delarna av systemet. 

Efter att prototypen var färdig gjordes estimeringarna på tidsvinsterna vid 

användandet av det nya systemet. Tillsammans med experterna hos uppdragsgivaren 

drogs slutsatsen att den del av systemet som prototypen representerade skulle spara 

uppdragsgivaren mycket tid vid skapandet av ett nytt system. Enligt experterna som vi 

hade till stöd hos uppdragsgivaren uppskattades det att moderniseringen av denna del 

skulle spara upp till 80% i totaltid för denna fas i processen. Detta innebär inte att den 

totala implementationstiden skulle sänkas med 80% utan snarare att den del som 

prototypen representerade skulle få denna tidsvinst. Om detta sedan skulle slås ut på 

hela implementationen skulle siffran bli lägre. 

Efter uppskattningar gjorda av experterna hos uppdragsgivaren estimerades det att en 

total tidsvinst för hela implementationsfasen vid skapandet av ett nytt system där 

prototypen är implementerad skulle kunna vara så mycket som 12%. Denna siffra kan 

bli betydligt högre om moderniseringen skulle bli implementerad helt och hållet efter 

designen som vi skapade. Den siffra som framkom vid estimeringen anser vi vara 

rimlig om vi jämför med resultatet från studien som genomfördes av Jha m.fl. (Jha & 

Maheshwari, 2005). Detta medför att resultatet av fallet blev att uppdragsgivaren 

skulle få stora vinster vid en komplett modernisering av legacysystemet. 

Efter denna uppskattning estimerade vi hur lång tid det skulle ta för oss att 

modernisera hela den del av systemet som prototypen representerade. Den tid som vi 

kom fram till skulle kunna minskas betydligt ifall vi fick använda oss av de kunskaper 

som fanns hos uppdragsgivaren. Tiden som vi kom fram till var att det skulle ta ett 

helt manår att implementera detta. Denna implementation kan ses som den tyngsta 

delen då delar som implementeras under denna fas även kan användas ifall systemet 

skulle vidareutvecklas till att omfatta större delar. 
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6 SLUTSATS 

6.1 GENERALISERING AV RESULTATEN 
Eftersom att detta arbete har cirkulerat kring teorin och testats med hjälp av ett fall, 

blir det inte ett särskilt generellt resultat. Om det hade varit flera aktörer inblandade 

som testfall hade studien haft en starkare grund att stå på i detta avseende. 

Däremot kan andra företag ha nytta av denna studie då den kan ge en indikation på 

nyttan av att modernisera sitt legacysystem. Beroende på hur ett annat företag ser ut 

och arbetar kan deras situation vara liknande den som har fungerat som testfall till 

denna studie och därmed skulle de kunna dra nytta av resultaten som presenterats här. 

På det stora hela måste det nog dock sägas att resultaten från denna studie främst är 

intressanta för fortsatta studier och även för andra intresserade parter. Resultaten är 

också intressanta för uppdragsgivaren till fallet. 

6.2 EGNA REFLEKTIONER 
Efter att vi hade genomfört denna studie drog vi slutsatsen att refaktoriseringsarbete, 

moderniseringsarbete och modulariseringsarbete är något som är av väldigt stor vikt 

inom IT-branschen. Att detta sedan kan underlättas väldigt mycket om man under 

utvecklingens gång planerar sitt projekt bra kanske man kan slippa en del av de 

svårigheter som ofta uppkommer vid den här typen av arbete. Sedan drog vi slutsatsen 

att en av de viktigaste komponenterna inom detta område, som behöver 

vidareutvecklas väldigt mycket, är de verktyg som finns tillgängliga för denna typ av 

arbete, då ett flertal av de olika källor vi använde oss av till denna studie var överens 

om att utvecklare generellt inte använder särskilt mycket refaktoriseringsverktyg.  

Vi drar slutsatsen att om de verktyg som finns skulle utvecklas vidare och på så vis 

skapa ett bättre förtroende hos utvecklare skulle de säkert användas i en mycket högre 

grad. Detta skulle därmed också bidra till att den typen av arbete blir betydligt enklare 

att genomföra och därmed minska de stora kostnader som är förknippade med detta.  

När det gäller refaktoriseringsmetoder finns det väldigt många sådana och flera av 

dem såg lämpliga ut. Vi valde dock att titta på en av dem, då den kändes passande för 

det vi skulle göra, då exemplen i den studien påminde mycket om denna fallstudie. 

Den metod vi valde att använda var en enkel fyrstegsmetod för att genomföra denna 

typ av arbete. Även på detta område anser vi att det skulle behövas en hel del 

utveckling, och då kanske på att skapa metoder som tar både den initiala utvecklingen 

av ett system och även processen för att vid ett senare skede modernisera systemet i 

beaktande. Då menar vi att det skulle vara ett bra upplägg att skapa en metod som kan 

ligga som ett ramverk för att förstärka hela strukturen för systemet i alla skeden av 

systemets ”livscykel”. Detta skulle kunna medföra att ett system som redan från 

början är designat för kommande moderniseringsarbete medför att själva 

moderniseringsarbetet blir mycket förenklat och smidigare att genomföra. 

Om det är så att det finns något liknande idag har vi inte sett något som tyder på att de 

är vanliga och välanvända. Därmed drar vi slutsatsen att även om det finns någon 
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sådan metod bör den utvecklas vidare för att på så sätt bli något av en standard hos 

företag som är intresserade av att effektivisera moderniseringen av sina projekt. 

Gällande det resultat som kom fram under studien tycker vi att det är ett mycket bra 

resultat då det skulle kunna spara in hela 12% av utvecklingstiden. Om hela 

moderniseringen av systemet som prototypen representerar ska genomföras kom vi 

fram till att det skulle ta ett helt manår, om det är vi som skall genomföra detta. Vi 

kom fram till att det skulle ta ett manår genom att estimera hur lång tid varje del 

skulle ta att implementera var för sig. Dessa delar var tydliga att se då vi kunde se 

dem i diagrammet som framtogs under designfasen. 

Däremot om vi skulle få möjligheten att använda de resurser och kunskaper som finns 

hos uppdragsgivaren tror vi att denna tid skulle kunna förkortas betydligt. Detta skulle 

kunna betyda att vinsten i slutändan skulle bli mycket större för uppdragsgivaren 

beroende på hur mycket tiden skulle kortas ned. 

6.3 UPPSLAG TILL NYA STUDIER 

6.3.1 Förslag 1 

Ett uppslag till nya studier kan vara att göra en liknande studie som denna fast med 

betydligt fler aktörer. Detta skulle medföra att studien blir mycket mer generell och 

tillämpbar för fler intressenter. Detta skulle kunna medföra ett mer exakt resultat där 

ett snitt kan dras mellan de olika fallen som testas. 

6.3.2 Förslag 2 

Ytterligare ett förslag kan vara att göra en liknande studie som denna, fast gjord under 

en längre tid. Detta skulle kunna passa för en avhandling på mastersnivå. Om detta 

skulle göras skulle antagligen resultaten bli betydligt mer detaljerade och därmed 

också mer exakta. Eftersom att tiden till denna studie inte medgav detta och gjorde att 

en del av resultaten var uppskattningar skulle dessa delar kunna testas fullt ut om mer 

tid fanns tillgängligt. 

6.3.3 Förslag 3 

Genom att analysera denna studie skulle det kunna vara en intressant idé att försöka 

bryta ut någon form av generell metod för att modernisera system. Detta skulle kunna 

göras med hjälp av teori och sedan jämföra resultaten med de resultat som uppkom i 

denna studie. 

6.4 AVRUNDNING 
Efter att ha genomfört denna studie har vi lärt oss väldigt mycket, både om 

modernisering rent teoretiskt och hur det fungerar i verkligheten på ett 

mjukvaruföretag. 

Vi tror att moderniseringsarbete är viktigt idag och kommer bli mycket viktigare 

framöver. Vidare tycker vi att det är viktigt att ha detta i åtanke även när man ska 

skapa ett nytt system, för att på så sätt underlätta vid framtida moderniseringsarbete. 
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Vi tycker också att det är väldigt viktigt att göra en ingående analys av det system 

som ska moderniseras innan något moderniseringsarbete påbörjas, så att det inte blir 

att utgifterna överskrider vinsterna.  

Det resultat vi kom fram till under denna studie anser vi visar på en betydlig 

förbättring av tidsåtgången för implementationen av ett nytt system. En viktig faktor 

när det ska beslutas om detta är rimligt att försöka sig på ärom den/de som ska 

genomföra moderniseringen har rätt kompetens. Det är även avgörande hur komplext 

systemet som ska moderniseras är.  
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Bilaga 1 

Samtyckesmall 
Får vi använda uppgifterna som ni har lämnat till oss under intervjuer och under 

möten?  

Informationen som ni lämnat till oss kommer att användas i ett examensarbete 

gällande modernisering och komponentisering av ett legacysystem. 

Frågan som studien ska besvara är: 

1. Vad är fördelarna med komponentiseringen av ett legacysystem, med avseende på 

utvecklingstid som krävs för vidareutveckling av systemet? 

De personer som har arbetat med examensprojektet är: Joacim Dubois och Isak 

Riihimäki och som handledare har de haft Radu Dobrin vid Mälardalens högskola. 

Vi ber er att nedan bekräfta att ni samtycker till ovanstående. 

Ort och datum:____________________________________________ 

Underskrift:_______________________________________________ 

Namnförtydligande:________________________________________ 

 

Ort och datum:____________________________________________ 

Underskrift:_______________________________________________ 

Namnförtydligande:________________________________________ 

 

Ort och datum:____________________________________________ 

Underskrift:_______________________________________________ 
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Underskrift:_______________________________________________ 

Namnförtydligande:________________________________________ 

 

Tack för Er medverkan!  

Isak Riihimäki och Joacim Dubois, Datavetenskapliga programmet, Mälardalens 

högskola. 


