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1 Bakgrund
Denna rapport ar produeerad for delomrade Systemarvet inom ramen for SISUs
forskningsprogram Effektiv IT. Andra delomraden inom programmet ar
Systemutveeklingens ledtider & kvalitet, Affarskommunikation & EDI,
ITs ekonomi & management samt Verktyg for verksarnhetsutveckling.

SISU har startat kunskapsutveckling inom ovanstaende omraden dador att de
bar stor ekonomisk relevans fOrmanga svenska fOretag oeb forvaltningar. Vi
vill analysera pa vilket satt denna ekonomiska relevans gor sig gallande oeh
vilka aspekter man maste fokusera nar det galler mojligheten till ekonomiska
bedomningar. Vi vill har fokusera pa aspekter som ar speeiellt relevanta vad
galler informationssystemarvet.

Vi skall darfOrforsoka definiera
• vilka de ekonomiska aspektema ar for omradet,
• pa vilket satt aspektema ar relevanta oeh
• pa vilket satt man skulle kunna hantera de ekonomiska aspektema pa ett

battre satt oeh till fOljd av detta skapa battre styrning av migreringsinsatser
for arvet sa att dessas inriktning fOrverksamheten blir battre underbyggd.

Det okande intresset for systemarvet bygger ofta pa antagandet att
• gamla system oeh den information de hanterar utgor stora varden
• det kostar stora resurser att forandra informations system i stOrreomfattning,

antingen man forandrar gammalt eller bygger nytt
• altemativkostnaden fOratt bygga nya system ar stor oeh dessutom rader stor

osakerhet for om hur man kommer igang med nya system oeh far dem
anvanda pa avsett satt.

!bland hor man att man inte bor betrakta hantering av systemarvet pa annat satt
an som kontinuerlig forvaltning av informationssystem. Detta ar forvisso
valgrundat. Problemet ar bara det att manga organisationer som har ett stort
arvsproblem maste gora en stOrreinsats fOratt overbuvudtaget fa nagon typ av
ratsida pa sin systemportfolj, fOr att hitta ett satt-att forbattra det. For detta
kravs speeiella insatser. Lyekas man till foljd av sadana insatser skapa en battre
plattform for att bedriva ert mer systematiskt oeh rationellt forvaltnings- oeh
forbattringsarbete sa ar detta den situation man bar efterstrava. Da kan man
komma in i en situation - ett arbetssatt - som medger en mer kontinuerlig
forvaltnings- oeh fOrbattringssituation.

Vad som ar nyn inom omradet systemarvet ar art man idag fart nya mojligheter
oeh tekniker att fOrandra aldre system pa ett mer genomgripande, kontrollerat
oeh systematiskt satt. Sa aU man kan fa ett reellt altemativ till aU bygga helt
nya informationssystem, vilket har varit det man annars narmast tankt pa nar
det galler systemforandringar.
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1.1 Om denna skrift
I denna skrift finner du ett forsta forsok att strukturera de olika ekonomiska
faktorer som kan vara relevanta i samband med forandring av systemarvet oeh
vilka mojligheter som finns for att i ekonomiska termer resonera runt ett
systemarv. Detta for att gora olika forandringsatgarder mer motiverade oeh
rationella i ekonomisk mening.

Med ekonomi avser vi har (god) husMllning med foretagets resurser. Vi gar
inte in pfl redovisningsproblem oeh kalkyler - de ar en senare fraga. Det fOrsta
steget maste vara att identifiera foljderna av olika satt att hantera systemarvet
oeh de risker som dessa foljder medfOr.

Denna typ av ekonomiska resonemang kring forandringar av informations-
system har forts i a11deles for liten utstraekning. Var skrift ar ett forsok att
starta denna diskussion, snarare an att komma med fardiga losningar. Sfldana
losningar maste man arbeta vidare pa i okad utstraekning.

Ett viktigt underlag for rapporten ar intryck fran konferensen "the 3rd Reverse
Engineering Forum", USA [55] 15-17 september 1992. Denna konferens -
med temarubriken "Understanding enables Reengineering" - gav ett stort antal
foredrag med tva olika "tutorials". En mangd auktoriteter deltog i konferensen
savar fran forskning som fran tillampare i stora foretag.
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2 Inledning
En anledning till att intresset okat kring de ekonomiska aspektema avseende
systemarvet ar att vi idag har sma mojligheter att bedoma oeh avgora

1. om vi skall genomfora en storre reengineeringinsats av informationssystem
eller inte,

2. vardet av olika typer av effekter som kan uppsta i en verksarnhet till fOljdav
olika typer av infonnationssysternforandringar,

3. vilket vi skail valja av altemativen att bygga nytt, att gora reengineering pa
existerande system eller att inte gora nagDnting ails.

Manga anser att det finns sma mojligheter att gora sadana bedornningar oeh
framfor ailt - man ar helt ovan aU gora bedomningar som innehiller ekono-
rniska aspekter Dehhar med olika typer av uppoffringar oeh effekter att gora.

Nar en maskin skall skaffas till en industri finns regler for hur denna
investering skall kalkyleras, men nar det galler informationssystem [mns inte
nagon sadan rutin eHerbedomningar. Investeringar i informationsteknologi har
behandlats pa eU annat satt an andra investeringar.

En forklaring till detta kan mojligen vara att informationsteknologi inte
upphandlas Dehkalkyleras mDtsvarande de belopp som egentligen laggs ner pa
informationsteknologi i manga organisationer.

Informationsteknologi tar idag allt stOrre del av ett foretags investeringar oeh
detta har foretagsledningama inte uppmarksarnmat tillraekligt eHer reagerat pa.

2.1 Kravbilden
Nedan skall vi studera nagra bakgrundsbilder som kan vara anledning till att
man botjar overviiga stOrreinsats for att komma tillriitta med ett systemarv.

2.1.1 Systemen skall kunna gora helt nya saker
En av de viktigaste anledningama till att foretagen blir nodsakade att ta sig an
systemarvetar aU man maste kunna gora nya saker med de existerande
systemen. Nya tjanster maste kunna levereras till kund, vilket fordrar att
informationssystemen forandras sa att de klarar detta. Detta ar en stor uppgift.

2.1.2 Systemen skall forberedas for att arbeta pa nya satt
Man har t ex kommit pa att man kan arbeta pa ett rationellare siitt i
verksarnheten, vilket medfOr att man kan ta fram resultat snabbare oeh kanske
uppna biittre kvalitet i olika sarnmanhang. For att uppna detta maste man dock
forandra de system man har idag oeh det kan kriiva mer av avgransade syste-
matiserade insatser.
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2.1.3 Minska lopande underhallskostnader
Av olika skal vill man ta tillvara mojligheter att reducera de underhills-
kostnader man har idag. Det finns nya mojligheter till detta genom nya verktyg
och strategier fOr "kontinuerlig systemutveckling". Man har komrnit fram till
att det kostar for mycket att ta reda pa och ditta fel i systemen och man vill
kanske hitta en battre plattforrn for aU ocksa genomfora lopande forandringar.

For aU uppna detta maste man kanske strukturera systemen pa ett battre satt
samtidigt som man beskriver dem battre.

2.1.4 En annan verksamhetsstyrning
I vissa sammanhang kan man vilja strukturera om verksamheten sa aUman bl a
skapar battre ansvar i olika delar av verksarnheten. Pa detta satt kan man fa
battre maIinriktning och battre resursanvandning i varje del genom att avgransa
entydiga uppgifter.

For att astadkomma det behbver man dock andra strukturen pa informations-
systemen pa ett ibland ganska genomgripande satt. Om man inte gor detta
intrader inga effekter eftersom folk annars upplever att systemavgransningarna
motverkar den nya struktur som man i ovrigt har lyckats skapa i verksamheten.

Det galler siledes dels att kunna estimera de insatser som kravs fOr att uppna
ett forbattrat system utifrfm vad som finns idag, de1s att kunna vardera de
effekter som man kan uppna i verksarnheten.

2.2 Att satta ihop sammanhangande strategier
- hur kalkylerar vi sadana?

Migreringsinsatser for att forba-ttraarvet kan krava stora insatser som ofta bor
genomforas i olika avgransade delsteg. Insatserna behover da genomforas
under en langre period. Ett sadant genomforande kraver en medveten strategi
som gar mot detinierade mil vilka ytterst ar formulerade och motiverade pa
verksamhetsnivan.

Effekterna pa savallang som kort sikt bor estimeras. Det ar en fordel om man
kan beskriva effekter av varje delinsats sa aU beslutsfattare kan se effekter av
varje steg.

Att arbeta pa detta satt kan lata enkelt nar man forrnulerar det sasom gjorts har
ovan, men det har visat sig att man i praktiken har svart att arbeta pa detta
strukturerade satt. Bl a i SISUs kontakter med sina intressenter. De avgransade
delar som man fOrsoker angripa blir ofta for stofa och man klarar inte av att
genomfora forandringsarbetet.
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3 Att anvanda nytt eller gammalt?
3.1 Att bygga nytt ar inte riskfritt
Nar ett foretag har goda resurser tillgangliga har man hittills ansett att
nybyggnation av infonnationssystem har varit det enda alternativet nar system
skall andras i storre omfattning. Fa har overvagt forandring av existerande
system.

A.venpa senare tid papekar vissa aktorer inom IT-bransehen aU byggandet av
nya system ar det enda realistiska alternativet nar ett system skall andras i
storre omfattning eller am forandrat systemsWd onskas.

Vad man dock fOrbiser ar att nybyggnation inte ar ett "sakert" alternativ. Vi
kan se pa hur nyutveekling fungerar idag. Det finns en mangd problem oeh
svarigheter inom detta ornrade.

3.1.1 Dyrare an beraknat
Det har visat sig att man ofta underskattar den kostnad oeh de resurser sam
atgar for att fa ett system fardigt oeh fungerande i en verksamhet. Kostnaderna
blir sWrre an beraknat. Ibland kan kostnadsoverdragen vara vasentliga oeh
inom manga organisationer har IT-avdelningarna fatt diligt rykte eftersom man
inte kan halla sig inam uppsatta ramar.

Alternativet aU utga ifran existerande systemdelar oeh for1indrasystemet pa ett
riktat satt sa att man haller sig inom definierad kostnadsram kan da vara
mojligt. Detta altemativ kan uppfattas sam mer forsiktigt.

3.1.2 Senare an beraknat
For nyutveekling av informationssystem har det tyviirr blivit allt mer patagligt
aU man inte kan halla utsatta leveranstider fOr nya system. Olika omstandig-
heter dyker upp - bade tekniska oeh manskliga - som gar aU de tidsmassiga
ramarna inte kan hallas. Detta innebar att de effekter som man viII vinna av
inforrnationssystemet inte heller uppstar forran vid senare tidpunkt.

Detta ar en vasentlig aspekt. Att "avkastningen forsenas med nagra manader"
kan gora en investering o16nsam. I konkurrensen kan en forsenad lansering helt
fOrst6ra vara ehanser. De viktigaste effekterna behOver ofta hfuntas hem kort
efter det aU systemet boIjat anvfu1dasi verksamheten.

3.1.3 Ibland kommer man aldrig i mal
Vi har under senare tid sett undersokningar som visar att manga
infonnationssystem oeh manga systemdelar aldrig kommer i produktion. Det
innebar aU vi inte alls far ut nagra positiva effekter i verksamheten, i utbyte
mot nedlagda resurser. Det rapporteras till exempel fran vissa hall i USA aU
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uppemot 40% av all kod aldrig kommer i produktion. Dessa forhIDanden kan
ha manga orsaker.

Formodligen ar det avsaknad av kompetens och daIig styming inom olika
omra.den som gor att projekt maste laggas ner, vilket innebar att inga korbara
systemdelar kan tas i bruk.

Tar man dessutom i beaktande att erfarenheter av projekt som Higgs ner inte
heller tas tillvara eller dokumenteras, blir effekten aU insatta resurser helt
enkelt gar till spillo.

3.1.4 Bedom nybyggandets risker!
Dessa faktiska forhaIlanden ute i verksamheterna innebar att altemativet att
nyutveckla informationssystem inte alltid ar det basta och mest riskfria, om
stOrre andringar skall goras. Formaga att pa ganska radikalt saU fOrandra ett
existerande informations system till ett stadium dar det kan st5dja nya krav ar
diirfor ett altemativ. Detta trots att man saknar en hel del kunskap pa det senare
omradet, vilket medfor att det finns risker aven har.

Del blir danor fraga om aU bedoma risker for de olika huvudsakliga
handlingsvagarna, fOratt fatta beslut om vilken strategi som ar lampligast i
varje enskilt fall.

Det ar dock viktigt att den faktiskt verksamhetsmassiga situationen, vart man
vill ga med verksamheten samt de fOrutsattningar som finns diir, maste avgora
vilken vag som ar Iampligast aU ta.

Dessa faktorer kan bedomas enligt fOljandepunkter:

• Identifiering av forandringsbehov for att uppna viss typ av effekt i
verksamheten. Vilka potentialer finns i verksarnheten?

• Systemmassig situation i verksamheten och bedomning av om denna bild ar
korrekt och tillrackligt uttommande. BI a Ingar bedomning av huruvida det
saknas problem.

• Forutsattningar i verksamheten fOr att genomfora visst forandringsarbete.
Finns erforderlig kompetens? Tillgang pa kompetens paverkar i hog grad
vilka risker som uppsw vid oIika strategier.

• Efterstravad verksamhetsmassig maIbild och effektbild samt garanti fOratt
dessa ar de ratta.

• Bedomning av olika strategivagar.

• Val av strategi.
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3.2 Att anvanda existerande system
Det ar ibland svm att jamfora utveekling av nytt och att anvanda garnla system
vilka byggs om. Ett exempel pa bedomningssvarighetema ar formagan och
vardet av att kunna ta vara pa den kunskap som finns i gamla system i
jamf6relse med att samla denna kunskap fran verksamheten och bygga in den i
ett nytt system.

Man brukar ofta papeka att en anledning till att ta vara pa aldre system ar att i
dessa finns mycken verksamhetskunskap inbyggd, t ex regler for nar rabatter
skall beviljas olika kundgrupper.

Problemet ar dock att plocka fram denna kunskap. Detta ar ofta inte trivialt,
eftersom kunskapen kan ligga i illa strukturerade oeh okommenterade
program.

Det ar saIedes kostnader fOrknippade med att plocka fram denna kunskap. Det
ar ocksa sa att man inte vet riktigt om denna kunskap ar helt relevant just for
dagens situation i verksamheten. Detta maste klargoras. Kanske maste
verksamheten fa justera regeln och kanske maste vi diskutera hur den andrade
rege1n exakt skall se ut. For att diskutera en sadan regel, och vad den
egentligen betyder, maste den dessutom vara ganska val beskriven. Detta
beskrivningsarbete tar ocksa tid.

En sadan beskrivning maste man alltsa gora pa basis av vad som finns i ett
visst program. Det finns metodik fOratt gora sadant arbete, men ganska ny och
ej sa spridd. Det innebar att sadant arbete kommer aU ga ganska trogt om man
ej har de ratta instrumenten och de ratta kunskaperna. Foljden blir hoga
kostnader.

A andra sidan kan det ocksa medfora stora kostnader att ga runt i verksamheten
och samla i beslutsregler all kunskap som kanske redan fInns i existerande
system och som man vill fornndra.

Processen att arbeta med verksamheten och ta reda pa den kunskap som finns
dar och vad som skall hanteras i systemet kan variera i kostsamhet och
effektivitet. Nya arbetsformer oeh verktyg ar dock pa vag fram. Finns
kompetens att bedriva denna typ av arbete, vilket betyder att man skall kunna
engagera verksamhetspersonerna pa ratt satt och fa dem att beskriva den
kunskap de besitter, sa kan sadant arbete ga smidigare. I annat fall kan mycken
tid ga at fOr att fa fram dessa resultat oeh de olika aspekterna kan dessutom
vara diffusa och pa sa satt ha lag kvalitet.

£ffektiv IT - Ekonomiaspekter pa informationssysremarver
Svenska Insritutet jOr Systemutveckling 7



8
EffekIiv rr - Ekonomiaspelaer po. informarionssystemarvet

Svensko Institutet fOr Systemutveckling



4 Att kalkylera insatser for att
forbattra arvet i jamforelse med
att bygga nytt - nagra aspekter

4.1 AU kalkylera nyutveckling
Vi skall har inte analysera hur det gar till att kalkylera nyutvecklingsinsatser
for att astadkornma informations system. Det finns mycket metodik for delta.
Vi kan dock konstatera aU det finns stOIa problem med kalkylering av detta
slag. Det ar ofta svart att gora kalkyler som Mller. GenomfOrandet ar for
osakert. Man underskattar ofta problemens svmghetsgrad nar det galler aU
behovsanalysera och genomfora informationssystembyggnad.

Vi kan konstatera att osakerheten i aU bedoma reengineeringprojekt ar annu
stOrre. Detta bl a beroende pa att man ofta inte vet vad arbetet kommer att
besta av, ej heller vad det bar besta avo

4.2 Att kalkylera insatser pa arvet
I det fOljandehar vi, trots vad som sagts ovan, forsokt att satta upp en lista over
de olika arbetsmoment som kan tankas inga i en reengineeringinsats for
informationssystem. En sadan lista kan anvandas fOr aU berakna de olika
delarbetsinsatser som kravs i modernt upplagd reengineering.

Det skall dock med kraft papekas att denna lista inte ar identisk i olika
situationer. Det beror pa att vaIje insats i en viss verksamhet maste definieras
mot bakgrund av aktuella forutsattningar betraffande system och verksamhet
samt mot bakgrund av vart verksamheten onskas rora sig. Man kan tala om
olika typer av deIatgarder som varierar i ganska stor utstrackning.

Se dmor har en ralista over delaktiviteter som kan behOva goras i normala
insatser fOrreengineering av informationssystem.

Man kan tala om foljande typer av kostnader:
Kostnader for att:
I. utbilda personer som skall syssla med reverse engineering, restructuring

och reengineering av informations system. Om det ror sig om helt
nyutbildade personer maste man ocksa reservera resurser fOr aU de skall
kunna komma upp i full kapacitet for denna typ av arbete.

2. tillsammans med verksarnheten ta reda pa affarsmassig inriktningen.
Vilka nya krav finns pa de nya systemen? Skal1 nya produkter kunna
realiseras, inklusive informationsprodukter?

3. ta reda pa hur verksamheten skall styras. Nya krav pa gamla system?

Effektiv IT - Elwnomiaspekter pa infornUllionssystemarvet
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4. ta reda pa hur arbetet ska bedrivas i verksamheten. Vilka rationalise-
rings- och effektiviseringseffekter vill man ha? Skall arbetet bedrivas
annorlunda, t ex enligt speciella principer avseende genomforandet och
strukturen hos rutiner och arbetsprocesser?

5. bygga upp en beskrivning av hur de garnla systemen behover andras,
byggas pa eller justeras sa att de klarar de nya kraven.

6. pa basis av identifiering av vad som skall andras gora upp en
angreppsplan for hur man angriper och fijrandrar arvet. Detta sa att
man kan uppna olika typer av delaktiviteter och deleffekter.

7. avgransa vad varje del skall besta av och vilka delresultat man vill fa ut.
8. ev skapa granssnitt till olika systemdelar sa att man kan angripa varje del

utan att de andra paverkas och man kan arbeta oberoende med olika
reengineeringinsatser. Gdinssnitt kan skapas genom meddelande-
samverkan.

9. ta reda pa och beskriva vad som gors i olika behandlingsdelar av
systemet sa att man ev kan strukturera och forbattra delar som man valjer
att fOrbattra. Plus ev kostnader for anvandning av reverse engineering-
verktyg.

10. genomfora forbattring av systemdelar. Detta bl a med hjalp av tekniker
for reengineering och reverse engineering, plus ev kostnader for
anvandning av restructuringverktyg.

11. konstruera nya systemdelar som skall anvandas for aU de gamla
strukturerna skall kunna anvaodas annorlunda.

12. testa separata, fbrbattrade och nya delar.
13. testning av nyaJforbiittrade de1ar tillsammans med dem som inte ar

berorda av insatserna men med vilka fbrbattrade delar behover
kommunicera.

14. satta igang fOrbattrade systemdelar.
15. storningar till fbljd avatt fbrbiittrade delar k6rs i sitt forsta skede.

Eventuellt kan man tanka sig att strukturera dessa kostnadstyper i sadana som
ror utbildningskompetens, konsulttid, verktyg och annat som kops utifran
("externa" kostnader), samt tid som atgae av verksamhetsfolkets tid och
stOmingskostnader i "affaren" ("intema" kostnader).

Vissa kostnader kan ocksa ses som "investeringar" genom att man avser att
genomfora flera reengineeringprojekt. Det kan t ex galla kunskapsforstiirkning
kring reengineringrnetodik.
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5 Viktning i kalkyler
Kalkylerande och bedomande av insatser fOrsystemforandring ar forenat med
stor osakerhet. Det galler saval for nyutveckling av informationssystem som
fOrreengineering av informationssystem.

En del av denna osakerhet kan reduceras genom att planera och verkligen gora
klart vilket arbete som maste utforas i en viss typ av reengineerings- eller
nyutvecklingsprojekt. En annan del har att gora med an kostar for mycket att
det vid en viss given tidpunkt skaffa ytterligare kunskap om vad en viss
delinsats skul1ebehova omfatta.

Fragan ar om man inte systematiskt maste ta hansyn till dessa osakerheter?
Detta i ett Higeda vi endast kan konstatera att vi idag saknar tillrackligt med
kunskap och instrument for att med hogre sakerhet kunna bedoma
fornndringsarbete avseende inforrnationssystem.

Man kan aktualisera fragan om det yore mojligt aU realistiskt uppskatta vad
risken egentligen ar for an ett nyutvecklingsprojekt skall forsenas? Pa samma
satt kan man al;:tualisera mojligheten aU uppskatta risken av att en reenginee-
ringinsats forsenas.

Bakom detta resonemang ligger naturligtvis de frekventa rapportema om att
fOrandringsprojekt blir fOrsenade.

Ett annat riskomrade galler om kostnadema blir hogre an beraknat i genom-
forda kalkyler.

Ett problem ar dock att uppskatta hur stora riskviktema skall vara. Egentligen
borde det finnas eU ordentligt empiriskt material som skulle kunna ligga till
grund for en uppskattning. A andra sidan kan omstandighetema fOr varje
verksamhetssituation och varje projekt som man vill kalkylera variera starkt,
varfor riskfaktorerna borde variera efter projektsituation.

En ansats kan vara an man satter upp en resonemangsmodell med olika
faktorer som man resonerar kring och fran vilka man syntetiserar en samlad
riskfaktor for t ex overskridna kostnader i ett visst projekt.

Som exempel, vad ar risken for aU man inte far fram en begreppsmodell av en
viss kvalitet fOreU visst verksamhetsomrade? Vad ar risken for att man far ett
kostnadsoverdrag med 20%? Vad ar risken fOraUman far ett tidsoverdrag med
2 veckor nar man egentligen har planerat aUskapa modellen pa 6 veckor?

Vad ar risken for att definitioner av metoder och objekt pa en server i en
client/serverlosningar tar 6 veckor i stallet for 4 veckor?

Effelaiv IT - Ekonomiaspelaer pa informationssysremLlrver
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I det senare fallet kan dessutom forseningen bero pa aU specifikationema fran
en annan delaktivitet inte var tilldi.ckliga. Detta ar ofta orsak till manga
forseningar.

Tidsforseningar innebar inte alltid aU kostnaderna okar proportionellt.
Tidsoverdrag utover en viss grans kan innebara aU dyrare konsulter maste
hyras in eller att nya personer maste specialutbildas eller sarskild maskin-
kapacitet hyras in.

En viss tidsforsening kan ocksa innebara att effekter i verksamheten inte infrias
under forseningstiden, vilket ger avdrag pa de positiva effekter som man eljest
skulle fa. Viktningen for aU denna effekt skall intrada foljer viktningen for
risken far tidsaverskridandet.

I kapitel 9 exemplifieras situationer med viktbedomning.
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6 Potentiella vardevariab er
for ett system

Har menar vi med system de operationer eller behandlingsfunktioner fOrdata
som finns beskri vna i program oeh som kan fOrfu1dra,lagra oeh hamta data
enligt mer eller mindre explicita behandlingsregler, uttryekta i program.

Om man vill uppskatta vardet av ett system fOr en verksamhet bor man utga
fran oeh speeifieera ett antal aspekter eller egenskaper hos systemet, att ha som
grund for vardebedorrmingen. De fiesta sadana bedomningar gors idag myeket
grovt oeh summariskt.

Experter pi informations system ar idag inte ense om vad som kan anses som
vasdefulla egenskaper hos dessa.

Det ar formodligen endast intressant att diskutera ett systems yarde utifran en
viss organisation oeh dess potentiella anvfu1dningav ett system. Det ar forst da
som man kan avgora huruvida en viss egenskap har nagot yarde genom att den
ar anvfu1dbarpi kort eller lang sikt.

Fragan iir da om man kan hitta ett satt att stimulera en verksamhet till aUaktivt
faststaIla nagon form av rimligt yarde for en portfolj av inforrnationssystem?
Det miste goras mot bakgrund av vad verksarnheten avses gora oeh vilka
resurser man da kan tankas ha i form av informationssystern. I grunden maste
for en verksamhet, ligga att kunna skaffa en mojlighet att skapa mervarde med
hjalp av sma informations system.

Ett satt att gora detta kan vara att utga ifrin ett antal generaliserade egenskaper
for informations system, vilka kan utgora en grund for att niirmare identifiera
oeh anaIysera vad det ar hos de enskilda systemen som as av yarde for
verksamheten pa kort och ling sikt.

Genom att satt upp en lista enligt nedan med ett autal aspekter av ett system
kan man fa upp en ganska explicit diskussion om vad som kan anses vara
vardefulla egenskaper fOrett informationssystem.

I detta avsnitt skiljer vi a1ltsa a ena sidan mellan den information en verk-
samhet har undanlagrad (och som kan hanteras av ett visst system) oeh vardet
av denna - och a andra sidan vardet av det behandlande systemet i sig. Har
koncentrerar vi oss ailtsa endast pa systemet i sig.

Sidana generaliserade egenskaper skulle kunna vara:

1. Vilka tjfu1stersystemet kan produeera.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

14

Hur stor del av upplevda behov som stOds av systemet for en viss
organisation.

Formaga till utbyggbarhet med ny funktionalitet utan aU annan funk-
tionalitet paverkas sa att man kan undvika att fel uppstar i delar som man
egentligen ej avsag aU paverka.

Formaga hos systemet att ga pa olika operativsystemplattformar.

Formaga hos systemet att utnyttja olika fonsterhanteringssystem.

Formaga att utnyttja olika databashanterartyper for lagring av data.

Formaga att kunna exekvera i client/servermiljoer.

Formaga att lamna meddelanden uttryckta enl gangse standards, t ex ED!.

Formaga att ta ernot meddelanden uttryckta enligt gangse standards.

Formaga att hiimta objekt i en transparent CORBA-miljo.

HUTval beskrivna de begrepp iir som systemet hanterar.

Standarden pa beskrivningar av hur data fysiskt iir lagrade.

I vilken grad behandling av data iir separat beskriven i verksamhets-
massiga termer utOver vad som finns i programmen.

I vilken grad behandlingsbeskrivningar har koppling till och pekar ut de
specifika program diir behandlingen realiseras.

Hur val beskrivningar pa olika abstraktionsnivaer hanger ihop.

Avvikelsegraden mellan vad som faktiskt finns i program och vad som
finns i beskrivningama (tillforlitligheten).

Om systemet iir utvecklat under beaktande av kvalitetsuppfoljning enligt
accepterad standard.

Om beskrivningama finns i modelldatabas med modellbegrepp enligt
kand specifikation.

Om hela systemet finns beskrivet i aktuell sammanMllen specifikation
eller modell (enligt 16).

Om ovanstaende specifikation finns verktygshanterad enligt kanda
modellbegrepp.

Om programmen iir skrivna i objektorienterat sprak..

Om det finns aktivt dictionary eHer repository som styr systemet med
avseende pa konsistenskontroller och hur fOrandringar av systemet far
genomforas.

Hur bra anvandarbeskrivningar systemet har.

Moderniteten i granssnittet.

Den standard varpa granssnittet bygger.
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7 Potentiellt yarde for data
Vardet av data fOr en verksamhet ar det affarsmassiga yarde som en
verksamhet kan fa genom att styra sirt handlande, till faljd av den information
som man har tillgang till. Oeh som kan besta av att man har kunskap am
produktionsproeesser, affarsmaj Ligheter, material oeh konkurrentforhiillanden
som gar aU man far nagon typ av fardel gentemot konkurrentema.

Det kan t ex innebara att data som beskriver 5000 personer sam visat intresse
far en viss typ av produkt har stort yarde for en verksamhet som farsaker sillja
produkter av samma slag. Ju noggrannare information om personemas intresse
oeh benagenhet att intressera sig far de aktuella produkterna, desto hogre
yarde.

Emellertid har data som beskriver till vilka kunder ett faretag har levererat
b<ltshakar till far 3 iir sedan, av en modell som man slutat tillverka oeh salja,
troligen mer begransat yarde.

Emellertid kan data av den sistnarnnda typen aka i yarde for en annan
organisation som saljer b<ltshakar, eller som planerar att boIja med det.

Pa detta satt ar vardet av data relaterat till vad en aktar har for intentioner vad
galler de fenomen sam data beror.

Iekonomiska termer skulle man kunna uttrycka ovanstaende pa foljande satt: I
vilken grad paverkar data agerandet oeh vilken farvantad inverkan pa nuvardet
har framtida betalningar?

TABLE 1. Abstraktjiimforelse mellan uppoffrings- och etTektaspekter av tva viktiga strategier

Nyttsystem

+ Effekt av det nya systemet i verksamheten

+ Yarde av utvecklingspotential av systemet

Kostnad for utveckling av system

Risk for forsening i nyutvecklingsarbetet

Risk for an kostnaderna ska overskridas for
nyutvecklingsarbetet

Effektiv IT - Ekonomiaspekter pa informationssystetrUlrvet
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Reengineering av existerande system

+ Effekt i verksarnheten av eU forandrat
existerande system

+ Ev effekt av aUkunna realisera informationsstOd
for verksamheten tidigare an vid nyutveckling

+ Effekt av forbattrad vidareutvecklingsmojlighet
hos systemet

- Kostnad for att genomfora reengineeringsarbetet

- Risk fOran reengineeringsinsatsen tar langre tid
an beraknat

- Risk for aU reengineeringsinsatsen tar langre tid
an beriiknat
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8 Tidsaspekter
8.1 Kart och Ilmg sikt
Nar effekter intrader i en verksamhet kan ha stor betydelse fbr det totala vardet
av ett informationssystem. Intriider effekter till fOljd av en informations-
systemforandring forst efter lang tid, kan detta ibland vara en stor nackdel
vilket innebar aU motivet att gora en informationssystemforandring minskar
betydligt.

Ett exempel pa detta kan vara ett fbretag som silljer en produkt men sam maste
komplettera produkten med en Winst, t ex att ordna registrering eller licensie-
ring at kunden i samband med forsaljningen, nagot som kunden annars maste
klara sjillv.

Kunden ar val medveten om att konkurrentema redan levererar denna tjanst,
och det blir vasentligt for foretaget att komplettera sina informationssystem sa
att denna tjanst kan levereras av silljaren.

Om det drojer lang tid innan denna tjanst kan boIja levereras kommer foretaget
att forIora manga kunder fbr vaIje manad som gar, vilket kan innebara stort
forsaIjningsbortfall.

Lyckas man dessutom inte fodindra informationssystemet enligt foresatt
tidsplan sa skapas bade stort missnoje i verksamheten och foretaget forIorar
mycket pengar.

I andra fail ar tidsfaktom inte lika viktig, men tendensen ar dock aU tiden far
aIlt storre betydelse i olika sammanhang. Det ar dii.rforav star vikt att i forsta
hand forsoka halla de tidsplaner som man initialt har satt upp. Annars betalar
sig forandringen i allt mindre grad, allt eftersom tiden gar.

8.2 Satta ihop sammanhangande strategier
Nar man satter ihop samrnanhangande strategier for stOrre reengineering-
insatser over flera ar bor man dela upp sadana insatser i delar med definierade
resuitat. VaIje sadan del bor ha sina egna kostnader och ocksa avgransas sa att
varje del har matbara effekter i verksamheten.

Detta ar vasentligt bi a for att insatsema skall kunna bli styrbara och att
insatsema hela tiden skall kunna presenteras och uppfattas pa management-
niva.
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8.3 Att bygga om existerande system och fa dem fardiga for
anvandning

Vi vet av dagens ledtider for utveckling av nya system aU tidsoverskridande ar
vanligt. Just av detta skal har man allt mer borjat intressera sig for
mojlighetema aU i okad utstrackning utga ifran det man har sa aU man forsoker
bygga am och forbattra existerande informationssystem. Detta sam ett
altemativ till att bygga nytt.

Problemet ar bara det aU man idag saknar systematiserad kunskap am hur man
skall forandra system pa ett mer systematiskt satt. Olika specialister ar helt
enkelt inte eniga am vad en reengineeringinsats egentligen skall besta avo Det
innebar att inte bara nyutveckling utan aven reengineeringsinsatser bili osakra.
Detta speciellt da man skall gora mer systematiska och genomgripande
fOrandringar av existerande system.

Det innebar aU man aven blir osaker am mojligheten att fa effekter av olika
fOrvantade typer aU intrada.
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9 Ett exempel
Vi skall i detta kapitel ta upp ett exempel som vi kan anvanda for att, pa ett lite
mer exakt plan, diskutera olika handlingsaltemativ oeh bedomningsmojligheter
for informationssystemforandringar .

Vi har foljande situation:Ett foretag har i dag huvudsakligen 4 viktiga informa-
tionssystem for sin verksamhet. For 2 delverksamheter oeh deras informations-
stod redogors nedan.

9.1 Designstodsverksamheten
Verksamhetslaget
Designstodssystemet stoder proeessen for design av nya produkter. Systemet
anvands oeksa for att halla reda pa vilka produkter oeh delprodukter som for
tillfallet utformas, vilka som ar tillgangliga for forsaljning, vilka produkter sam
ar under inforande samt vilka som har dragits tillbaka fran forsaljning.

Forand ringspotentialer
Systemet gor sin tjanst nar det galler hur man arbetar idag, men det fmns stora
potentiella vinster att hamta i verksamheten framforallt konkurrensmassigt,
framst om man med ea 20% tick ner ledtidema for att fa nya produkter till
marknaden. Detta skulle ge okad forsaJ.jningav nyslappta produkter oeh pa sa
satt storre konkurrensfordelar oeh battre renomme pa marknaden.

Dessutom uppstar positiva effekter i verksamheten genom aU designers
snabbare far reda pa vilka lOsningar som inte langre ar aktuella. Det innebar att
andra designers slipper arbeta pa delprodukter oeh losningar sam ar inaktuella
i produkter som ill pa gang. Man undviker helt enkelt onodigt arbete.

Om man kunde soka frin i systemet skulle man med ytterligare 10% under 2 ar
kunna minska resursinsatserna for det designarbete som idag gors i verksam-
heten.

Forandringsalternativ
Det tinns flera forandringsaltemativ for att skapa ett forbattrat informations-
systemstod. Man kan dels bygga ett nytt system. Det beraknas ta ea 3 ar, med
risk for att det tar 5 ar, om man ser realistiskt pa det med tanke pa dagens
kunskapslage oeh teknik.

Man kan oeksa suceessivt bygga om systemet, vilket beraknas kunna ta ea 2 at.
Oeh da kan man realisera 80% av mojliga effekter med ett nytt valutveeklat
oeh flexibelt system.
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Genom att bygga om existerande system i delar kan man realisera vissa del-
effekter, dels redan efter I ar oeh dels efter ea 1,5 ar.

Kan man bygga om det existerande systemet sa att det blir starkt modulariserat
minskar man den stora utvecklingsinsats man troligen behover gora efter 6 ar.
Utvecklingsinsatsen kan minskas med 30% och utveeklingstiden med 1 ar.

Beskriver man dessutom systemet sa val att man kan ha ett navigeringsverktyg
oeh genomfora fria sokningar i informationsmassan, riiknar man med att kunna
hfunta hem ytterligare produktivitetsokning pa 15% under 3 ar.

9.2 Forsaljningsverksamheten
Uige
ForsaIjningssystemet st6der stora delar av den operativa forsaIjningsverksam-
heten, men ger idag inget st6d for att plocka ihop olika komponenter till en
produkt som battre passar en viss kunds situation.

Forandri ngspotential
Om man kunde forandra fOrsaljningssystemet sa att det ocksa mojliggjorde att
man i forsaljningssituationen kunde resonera med kunden oeh att man kunde
se vilka delprodukter som fOrtillfaIlet fanns tillgangliga, sa skulle man kunna
oka forsaljningen med 12% pa dagens forsaljningsvarde. Okningen har att gora
med att kunna satta ihop produkter som battre passar en viss kunds behov oeh
speciella fOrutsattningar. Denna fordel skul1e kunna ge skisserade effekter i 2
ar oeh diirefter skulle konkurrentema vara ikapp och man skulle da inte Hingre
kunna rakna med att ha ett forsprang.

Kundinformation finns idag pa 20 platser i landet med rnyeket varierande
kvalitet. Genom att samla informationen pa ea 5 platser oeh dar ha totalt sett
fme antal personer, men klart inriktade pa sina serviceorienterade uppgifter
och dessas kvalitet mot den operativa forsaIjningspersonalen, beraknas
fOrsaIjningen pa produkter med de hOgsta rnarginalerna kunna aka med 20%,
genom battre uppfOljning.

Detta kraver dock stor tillfOrlitlighet i informationen fnin designstOds-
verksamheten, vilket betyder investeringar pa 2 Mkr samt 3 nya tjanster fOr
battre tillganglighet oeh battre kvalitet pa informationen om tillgangliga pro-
duktkomponenter. Dessa potentialer har hittats i en informationssarnbands-
analys.
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Forand ringsalternativ
Man kan dels bygga ett nytt system, vilket tar 2 ar, och dar det finns 35% risk
att systemet fOrsenasmed ytterligare 1 ar.

Om man liigger ner ytterligare 4 Mkr under utvecklingstiden riiknar man med
att kunna skapa ett sa flexibelt och utbyggbart system sa att man kan realisera
orderstyrd tillverkning. Detta kommer att kunna minska kapitalkostnadema
med 2 Mkr om 4 ar, da denna typ av fOrsaJjningkommer att bli vanlig bland
konkurrenterna.

Man kan ocksa fOrandra existerande system, vilket ocksa forvantas ta 2 ar, men
man riiknar med att sannolikheten att inte fa forseningar rninskar till 10%.
Vissa effekter kommer dock att kunna realiseras redan efter 6 manader, vilket
innebar okad forsiiljning med 15%.

Battre nytta av kundregistret for att bOrja saJja en planerad produkt till selekte-
rade kundgrupper kan fas om man bygger ett nytt system till en okad
utvecklingskostnad av 1,5 Mkr.
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10 Sammanfattning och
slutsatser

Vi kan sammanfattningsvis saga att metodik oeh tillvagagingssatt fOr att
viirdera effekter av oeh beriikna resurser for att genomfora reengineering av
informationssystem iir svagt utveeklade.

Delvis beror detta pi ovana i olika beslutsnivier aU betrakta dessa problem
samt bristen pa utveeklad praxis nar det galler bedomning av IT-relaterade
investeringar.

Till dels beror det oeksa pi aU man har dalig insikt om vilka arbetsmoment
som maste in for att genomfora reengineering av informationssystem.
FOljaktligen blir underlaget fOrdiffust aUbasera beraIcningarnapi.

Vidare beror detta oeksa pa dilig insikt am hur stora belopp man egentligen
hanterar nar det galler de informationssystemforandringar som idag gors i
organisationerna. IT okar snabbt. Tillraekliga anstrangningar for att forbattra
standarden pi omnldet har inte gjorts.

OfOrmigan au hantera osakerhet oeh ofOrmagan att se olika handlings-
altemativ oeh de resursbehov dessa medfor samt de effekter som de kan
resultera i medfor troligtvis ovilja att overhuvudtaget ge sig in pa att uppskatta
olika altemativ oeh deras effekter.

I denna skrift har diskussion startats fOr att hitta satt aU betrakta oeh bedoma
reengineering av informations system. Bland annat har en analyserande
diskussion tagits upp som beskriver olika delinsatser som kan, oeh bor, kravas
av en reengineeringsinsats.

Eftersom det ratt brist pa metodik oeh aeeepterade tillvagagangssatt for att be-
driva reengineering av informationssystem si har det ocksi varit svm att
planera och resursbedoma vilka delarbeten sadana lDsatser skall innehilla.

Genom att lata ekonomer oeh personer som arbetar med nya arbetssatt,
rnetoder oeh analys av mojligheter av reengineering av informations system
samarbeta, kan man fa fram battre instrument for aU kalkylera oeh bedoma
vardet av informationssystemforandringar som oeksa innehaller reenginee-
ringsinslag.
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