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Sammanfattning 
COBOL är ett av de första högnivåspråken som skapats, och sedan 60-talet har några av 

samhällets viktigaste IT system byggts av språket. På 90-talet bromsades COBOLs utveckling 

in och det startades en diskurs som handlade om att COBOL skulle gå en snabb död till 

mötes. Dock lever språket fortfarande kvar i stor utsträckning inom finanssektorn. I denna 

uppsats har COBOLs situation tolkats utifrån produktlivscykelmodellen, vilket har visat att 

språket förmodligen bara levt halva sitt liv. I denna uppsats förklaras den grundläggande 

problematiken med att byta ut COBOL-systemen, och varför många vill göra det. Uppsatsen 

har även undersökt vilka konsekvenser diskursen lett till för företagen inom finanssektorn. 

För att besvara uppsatsens frågeställningar har personer som arbetar med COBOL på olika 

företag inom finanssektorn intervjuats. För att få en bild av hur COBOLs situation ser ut på de 

olika företagen ställdes frågor kring hur respondenternas sätt att arbeta med COBOL har sett 

ut sedan 90-talet fram tills idag, samt hur de upplevt diskursen kring COBOL.  

Denna undersökning har visat på att COBOL fortfarande utvecklas och lever vidare i 

finanssektorns IT-system, och inget tyder på att systemen kommer att avvecklas inom en snar 

framtid. Desto tidigare företagen accepterar detta, desto bättre möjlighet får de att hantera den 

kommande pensionsavgången.  

Uppsatsen har även definierat hur ett programmeringsspråk kan ses som en produkt. Detta gör 

det möjligt att analysera programmeringsspråk genom företagsekonomiska ramverk.  
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 Begreppslista 1
Affärslogik - Logik som berör verksamhetsberäkningar, exempelvis räknar ut räntor. 

COBOL - COmmon Business-Oriented Language, programmeringsspråk som stödjer 

affärslogik. 

Textsträng - En datatyp som tillåter alla typer av tecken. 

PLC - Produktlivscykeln är ett företagsekonomiskt ramverk som beskriver hur en produkts 

livscykel ser ut. 

Kompilator - Program som skriver om (kompilerar) en textsträng skrivet i ett högnivåspråk 

till maskinkod.  

Maskinkod - Kod som en processor kan förstå, även kallad lågnivåspråk. 

Högnivåspråk - Ett programmeringsspråk som är lätt för en människa att läsa och skriva. 

Utvecklare - Innefattar alla som jobbar med systemutvecklingen, programmerare, IT-

projektledare med mera. 

Marknadsandel - Andel av den totala försäljningen av en viss produkt.  

Y2K - Innan millenniumskiftet spreds en rädsla om att systemen inte skulle klara av 

övergången, en av anledningarna var att man skrivit datum strängar med endast två siffror på 

året. 

Stordator - Även kallad ”mainframe”. Stordatorn är en centraldator som hanterar stora delar 

av logiken och transaktionerna i ett företag. System som finns på stordatorn är ofta byggda av 

COBOL. 

Batch/batchhantering - Under en specifik tidsperiod bygger vissa system upp en kö av 

uträkningar och transaktioner, en sådan kö kallas batch. Dessa köer av uppgifter utförs sedan 

av en stordator, detta kallas batchhantering. Batchhanteringen utförs sedan när systemet är 

nere eller används i mindre utsträckning, ofta på natten.  
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 Inledning 2
COBOL är ett programmeringsspråk som ligger till grund för några av samhällets viktigaste 

system (McGill, 2008). En bransch som använder sig av COBOL är finanssektorn där 

COBOL-systemen främst arbetar med affärslogik som att genomföra transaktioner och 

uträkningar av räntor (Jianjun Pu, Zhuopeng Zhang, Jian Kang, Yang Xu, & Yang, 2007). 

På 90-talet startade en diskurs om att COBOL-systemen var föråldrade och skulle avvecklas 

så snabbt som möjligt. Den stora avveckling har dock inte ägt rum än och det finns tidigare 

forskning som visar att diskursen kring COBOL och dess verkliga utveckling inte stämt 

överens (Glass, 1999). Denna studie ska därför undersöka om skillnaden kan ha lett till några 

konsekvenser för företag inom finanssektorn som fortfarande har COBOL-system i sin 

verksamhet. 

För att kunna undersöka var i tiden COBOL befinner sig och hur diskursen kring COBOL sett 

ut, har produktlivscykeln (PLC) som är ett företagsekonomiskt ramverk, använts som 

utgångspunkt. Genom att använda detta ramverk kan COBOLs situation inom finanssektorn 

definieras och det kommer även ge en indikation på hur COBOLs framtid kan komma att se 

ut. 

2.1 Bakgrund 
COBOL introducerades 1959 av den tidens stora systemutvecklingsbolag, bland annat IBM 

(Schneiderman, 1985). COBOL är ett av de första högnivåspråken, vilket innebär att man 

skriver kod med reserverade ord som beskriver ett önskat resultat. Dessa ord skrivs sedan om 

till maskinkod av en kompilator (Orchard-Hays, 1961). För att göra det lättare att lära sig 

COBOL använde man sig av engelska ord för att kunna skapa en begriplig syntax 

(Schneiderman, 1985). Under 70-talet började COBOL användas för att bygga 

affärsapplikationer, och framtiden såg ljus ut (Rosen, 1972). 

På 80-talet utvecklades och uppdaterades COBOL som språk (IBM Systems Journal, 1988). 

Samtidigt startade en diskurs om att det fanns utrymme för nyare programmeringsspråk som 

jobbade på en högre nivå än COBOL. Detta innebär att det skulle bli möjligt att skriva färre 

rader kod för att uppnå samma funktionalitet som de språken med en lägre nivå (Wasserman 

& Gutz, 1982). 

Diskursen följde med in på 90-talet och började då handla om att COBOL var ett föråldrat 

språk som måste bytas ut (Glass, 1999). Det talades om att det fanns för många COBOL-

utvecklare och att det skulle bli ett problem att hitta arbete för dem (InfoWorld, 1993). Denna 

diskurs saknade vetenskaplig grund då COBOL var ett konkurrenskraftigt språk som hade 

många tekniska fördelar gentemot tänkbara ersättare. Exempelvis var COBOL effektivare när 

de kom till att hantera datastrukturer och uträkningar med många decimaler (Arranga & 

Coyle, 1997; Glass, 1997). På 90-talet trodde många också att COBOL skulle försvinna på 

grund av Y2K krisen. Oron för denna kris grundade sig i att många COBOL-system hade 

byggts för så länge sedan att de inte var skapta för att klara år 2000. Oron resulterade dock i 

att COBOL-system uppdaterades. I och med Y2K uppdagades det att många system skriva av 

COBOL var stora, komplexa och de utförde för viktiga funktioner för att de skulle kunna 

ersättas på ett smidigt sätt (Arranga & Price, 2000).  
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Diskursen om att COBOL ska försvinna har fortsatt på grund av att företag vill minska sina 

förvaltningskostnader genom att byta från en stordator (vars system är byggda av COBOL) till 

serverar. Detta i kombination med att COBOL är ett ”omodernt” språk och att det blivit ont 

om utvecklare, har lett till att många företag ständigt arbetar med att utreda ifall de kan byta ut 

COBOL-systemen till nyare tekniker. Det finns också de som påstår att det är kostsamt att 

lägga pengar på att bygga nya system som gör samma sak som de gamla. Det har även visat 

sig att COBOL-system och stordatorn i vissa fall är bättre än nyare tekniker på vissa 

uppgifter, samt att det anses riskfyllt att bygga om viktiga samhällsfunktioner (Mitchell, 

2006).  

2.2 Frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att utreda COBOLs situation inom finanssektorn.  

För att ta reda på hur COBOLs situation ser ut är det nödvändigt att titta på hur utvecklingen 

sett ut genom historien, samt om diskursen kring COBOL har påverkat denna utveckling. 

Genom att titta på COBOLs historia och identifiera hur COBOLs situation ser ut idag kan det 

ge en indikator på hur COBOLs framtid ser ut. 

Frågeställning: Hur ser COBOLs situation ut inom finanssektorn? 

1. Hur har COBOLs reella utveckling sett ut? 

2. Varför skapades diskursen om att COBOL-systemen skulle avvecklas? 

3. Vad har diskursen kring COBOL resulterat i? 

 

Huvudfrågan ska besvaras med hjälp av underfrågorna. Fråga 1 ska besvara hur COBOLs 

situation sett ut på företagen fram tills idag. Fråga 2 berör vilka faktorer som kan ha legat 

bakom diskursen. Fråga 3 ska besvara vilka konsekvenser diskursen lett till för företagen.  

2.3 Problematisering 
COBOLs nuvarande situation analyseras genom PLC. För att kunna göra detta används 

COBOLs historia och hur respondenterna ser på COBOLs situation. Problematiken blir att vi 

utgår från att respondenterna inte känner till ramverket som används för att definiera 

COBOLs situation. Därför har vi utformat intervjufrågorna så att svaren ska kunna passas in i 

PLC. Det innebär att respondenterna kanske skulle svarat annorlunda om de känt till 

ramverket.  

Frågan om COBOLs reella utveckling är komplicerad då hänsyn måste tas till COBOLs 

historik och användningsområden.  

Diskursen kring COBOL är något som är allmänt känt och det finns tidningsartiklar som 

skriver om COBOLs undergång, och även de som skriver om diskursen som ett faktum 

(Glass, 1999; InfoWorld, 1993). Diskursen är ingenting som är sant eller falsk vilket kan göra 

det svårt att definiera exakt vad och när någonting har sagts, och varför det har sagts. Det går 

inte att med säkerhet ta reda på ifall diskursen har varit orsaken till varför vissa beslut 

angående COBOL-systemen har fattats.  
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2.4 Intressenter 
Intressenterna till denna undersökning är företag som jobbar med systemutveckling, om det 

skulle visa sig att COBOL är på uppgång igen kan företagen behöva följa med trenden genom 

att utbilda och anställa COBOL-utvecklare. Om det finns tekniska fördelar med COBOL blir 

det även viktigt för företag att utnyttja dessa fördelar. Om det skulle visa sig att COBOL är på 

väg att dö ut bör företagen som använder sig av COBOL planera för hur ersättningen av 

COBOL-systemen ska gå till. 

Universitet kan vara intressenter av denna undersökning om det skulle visa sig att COBOL 

kommer leva kvar en längre tid och bristen på systemutvecklare blir större, då det kan vara 

relevant att börja utbilda inom ämnet.  

  



5 

 

 Ramverk Produktlivscykeln (PLC) 3
Det här avsnittet kommer att förklara ramverket PLC och vilka kriterier som behöver 

uppfyllas för att något ska kunna tolkas som en produkt och analyseras med hjälp av 

ramverket. Först behövs det en definition av vilken typ av produkt det är som ska analyseras, 

därefter vem som är leverantör av produkten och sedan vilken abstraktionsnivå produkten 

befinner sig på. Efter det måste även produkten uppfylla de fyra kriterierna nedan. Faserna 

som nämns i det följande är introduktion, tillväxt, mognad och nedgång (Kotler, Keller, 

Brandy, Goodman, & Hansen, 2009). 

1. Produkten måste ha en begränsad livstid. 

2. Försäljningen måste gå igenom olika faser som ställer olika krav på leverantörerna. 

3. Värdet måste förändas genom de olika faserna. 

4. Produkten kräver olika typer av strategier i de olika faserna.  

Ramverket hjälper oss att definiera en produkts situation med hjälp av olika kriterier för de 

olika faserna. Ramverket hjälper även till att se hur den publika åsikten påverkat produktens 

situation (Kotler et al., 2009). 

3.1 Typ av produkt 
Det finns olika typer av produkter, till exempel material, förbrukningsvaror eller verktyg 

(Kotler et al., 2009). COBOL är ett högnivåspråk och är ett material som används för att 

bygga system (se bild 1). Språket består av textsträngar som symboliserar underliggande logik 

som vid kompilering byggs om till maskinkod som en dator kan förstå. Datorn i sin tur tolkar 

maskinkoden och bygger systemet (Hunt, 1982). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1 Högnivåspråk till system 

3.2 Leverantör 
I denna uppsats ses COBOL som ett material, därför blir systemutvecklarna som bygger 

system av COBOL, leverantörer. Det finns företag, till exempel IBM, som arbetar med att 

framställa och underhålla COBOL som språk. Det är de som står för uppdateringar av 

verktyget COBOL (Sammet, 1985), till exempel uppdateringen till objektorienterad COBOL 

Högnivåspråk 

Kompilator 

Maskinkod 

Dator 

System 



6 

 

(Glass, 1999). Eftersom COBOL ses som ett material och inte ett verktyg ses inte företag som 

exempelvis IBM som leverantörer. 

3.3 Abstraktionsnivå 
Det går att se produkter från olika abstraktionsnivåer, till exempel kan en produkt ses som en 

kategori (transportmedel), en produktform (bil) eller ett märke (Audi) (Kotler et al., 2009). 

Detta blir relevant när ramverket appliceras för att analysera en produkt. Till exempel: 

Minskar användandet av Audi för att kunderna istället köper Opel? Minskar användandet av 

Audi för att kunderna köper mopeder istället? Minskar användandet av Audi för att kunderna 

inte behöver transportera sig lika mycket som förr? Av denna anledning är det viktigt att veta 

vilken abstraktionsnivå som en produkt ligger på när den analyseras med hjälp av PLC.   

Produktkategorin som undersöks är informationssystem, produktformen är COBOL och ett 

märke är ett system byggt av COBOL (se bild 2). Informationssystem i denna uppsats 

definieras genom alla högnivåspråk och ett högnivåspråk, exempelvis COBOL, definieras 

genom alla COBOL-system. För att kunna definiera COBOLs situation kommer därför 

COBOL-systemens situation generaliseras. 

 

Bild 2 Abstraktionsnivå 

3.4 Kriterier 
Ett högnivåspråks situation definieras genom en generalisering av systemen byggda av 

språkets situation. Därför uppfyller ett språk de fyra kriterierna på grund av att systemen gör 

det. COBOLs situation definieras därför utifrån de system som är bygga av COBOL (se bild 

2). 

Har system en begränsad livstid? 
System får en begränsad livstid då systemets omgivning och logik kan komma att förändras 

över tiden. Detta gör att system som inte förändras eller underhålls blir föråldrade och dör ut 

(Kellens, De Schutter, D'Hondt, Jorissen, & Van Passel, 2009). Det gör att om systemen 

byggda av ett språk dör ut, dör även språket ut.  

Går system igenom olika faser som ställer olika krav på leverantörerna? 
PLC (se Bild 3) visar att alla produkter går genom fyra faser; introduktion, tillväxt, mognad 

och nedgång. Kurvan i PLC ser likadan ut för alla produkter, men den tid som en produkt 
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befinner sig i en viss fas kan variera. Detta då produkter har olika förutsättningar, livslängd, 

användningsområden m.m. (Kotler et al., 2009).  

Den första fasen är introduktionsfasen som innebär att produkten är ny eller inte tidigare haft 

en plats på marknaden. Det är en kostsam fas som innebär att leverantörerna måste lägga 

mycket resurser på att marknadsföra och lansera produkten (Kotler et al., 2009). I ett systems 

fall är det att konstruera systemen efter beställarens önskemål. 

Andra fasen är tillväxtfasen och den handlar om att marknaden har sett fördelarna med 

produkten och därför ökar nyttjandet av produkten kraftigt, vilket skapar mervärde för 

leverantörerna (Kotler et al., 2009). I denna fas sätter leverantörerna systemen i användning 

och börjar hitta alla olika användningsområden för dem. 

Tredje fasen är mognadsfasen som inleds när en produkt inte appliceras för nya 

användningsområden (Kotler et al., 2009). När systemen passar in i denna fas börjar 

nyproduktionen minska och mer arbete behöver läggas på att förvalta de befintliga systemen.  

Fjärde och sista fasen är nedgångsfasen, som sker när nya produkter etablerar sig på 

marknaden och tar över den gamla produktens användningsområden (Kotler et al., 2009). 

Detta sker när nya system tar över de befintliga systemens uppgifter. Det var denna fas som 

det ryktades om på 90-talet att COBOL-systemen skulle hamna i (InfoWorld, 1993; 

Progressive Digital Media, 2013). 

 

Bild 3 Produktlivscykeln (Kotler et al., 2009) 

Förändras värdet som genereras av system under de olika faserna? 
När ett system utvecklas kostar det mycket, eftersom det är kostsamt att bygga system, 

samtidigt som det inte genererar något mervärde. Sedan börjar det att generera värde för 

leverantörerna då systemet börjar implementeras. Efter det genererar systemet maximalt värde 

för leverantörerna när det befinner sig i mognadfasen, då kostnaderna är små och värdet stort. 

Slutligen minskar värdet när systemet avvecklas. 

Krävs det olika strategier av leverantörerna under de olika faserna? 
Under introduktionsfasen krävs det strategier för att konstruera systemet, till exempel 

systemutvecklingsmetoder. Under tillväxtfasen krävs det strategier för att kunna 

implementera det nya systemet, till exempel utbilda användarna. När det sedan kommer till 

mognadsfasen gäller det att ha en strategi för att kunna underhålla systemet till den ständigt 
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föränderliga omgivningen. I avvecklingsfasen behövs en strategi för att avveckla och ersätta 

systemet. 

3.5 Mönster & Publik åsikt 
Produkter följer alltid ett visst mönster som påverkar hur en produkts faser utvecklar sig och 

dessa påverkas i sin tur av en publik åsikt. 

3.5.1 Mönster 
Bild 4 visar tre vanliga mönster för olika produkter på marknaden. 

Tillväxt-nedgång-mognadsmönster 
Kan ses hos produkter med lång livstid. Försäljningen skjuter i höjden när produkten 

introduceras, eftersom ingen på marknaden äger produkten och efterfrågan är stor. 

Försäljningen minskar när alla potentiella kunder redan äger produkten och kundkretsen 

krympt till att endast bestå av de som känt till produkten men väntat med att köpa den av 

diverse anledningar (Kotler et al., 2009). 

Upprepningsmönster 
Beskriver produkter som har hög försäljning när de släpps och sedan minskar försäljningen 

under en tid för att därpå öka på nytt men inte till samma nivå som vid den första 

försäljningen (Kotler et al., 2009). Ett exempel på denna kurva är tv-spelskonsoler som när de 

släpps blir väldigt populära men konkurreras sedan ut av nyare modeller. Efter en tid kan 

konsolerna få ett uppsving på grund av att de blir retro. 

Snäckskalsmönster 
Gäller produkter som marknaden ständigt hittar nya användningsområden för. Detta mönster 

är vanligt förekommande hos material, då marknaden skapar nya produkter av samma 

material som använts till äldre produkter (Kotler et al., 2009). 

 

Bild 4 Mönster (Kotler et al., 2009) 

3.5.2 Publik åsikt 
Produkter har även en egen popularitetskurva utifrån vad människor har för åsikt angående 

produkten. Bild 5 visar tre typer av popularitetskurvor. 

Stil 
Det är något som aldrig riktigt dör ut, utan blir mer eller mindre populärt och ständigt kommer 

tillbaka. Till exempel en klädstil eller en viss typ av konst (Kotler et al., 2009). 

Mode 
Detta är något som är populärt just nu inom ett specifikt område, exempelvis kan ett mode 

vara att köpa stora bilar för att det är bra att ha mycket plats. Sedan blir bensinen dyrare och 
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modet med stora bilar ersätts av små bilar. Moden går alltid genom fyra steg: särprägling, 

efterlikning, massmode och nedgång (Kotler et al., 2009). En produkt blir modern när den 

uppfyller något krav som kunderna saknar hos konkurrerade produkter (särprägling), till 

exempel en bränslesnål bil, låt säga en Smart Car. Människor börjar sedan köpa Smart Cars 

bara för att det är många som redan äger en (efterlikning). Smart Cars blir då populära under 

en viss period (massmode) för att sedan bli utmanad av en ny bil som uppfyller ett nytt krav 

(nedgång). 

Modefluga 
En modefluga är något som inte uppfyller ett riktigt behov men blir populärt ändå. Det är ofta 

leksaker som kan kategoriseras in här, då de blir populära under en kort tidsperiod för att 

sedan försvinna (Kotler et al., 2009). Exempelvis Tamagotchin som var väldigt populär under 

en period på 90-talet men som inte finns kvar idag.   

 

Bild 5 Publika åsikter (Kotler et al., 2009)  
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 Metod 4
Vid utformning av metoden har frågeställningen och dess förankring i PLC varit 

utgångspunkten. Uppsatsen har utformats med hjälp av en litteraturstudie och en 

kvalitativstudie i form av intervjuer. 

4.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudien genomfördes för att få en klarare bild om vad som hänt inom området, och 

för att identifiera hur det diskuterats kring COBOL från 90-talet fram till idag. Oates (2006) 

menar att det är viktigt att utföra en litteraturstudie innan genomförandet av intervjuer, 

eftersom det behövs en fördjupad kunskap inom området för att kunna genomföra 

intervjuerna på ett adekvat sätt. Då uppsatsen främst grundat sig i en empirisk undersökning, 

finns inget kapitel om litteraturstudien i 5. Resultat, utan resultatet av litteraturstudien 

presenteras i 2.1 Bakgrund. 

För att hitta relevant och vetenskaplig litteratur användes databassökmotorn Summon som 

rekommenderats av Örebro Universitetsbibliotek samt av Google Schoolar. Det framkom att 

det är många som skrivit om COBOL tidigare från olika perspektiv, och flera av dessa artiklar 

kom till användning under vår undersökning. Därför skapades ett Excelark för att kunna 

strukturera upp artiklarna efter hur pass relevanta de ansågs vara till uppsatsen. Det lades även 

fokus på vilket år artiklarna var publicerade eftersom det är COBOLs livscykel som 

undersöks. Artiklarnas publiceringsår är även relevant för att kunna förhålla sig kritiskt till de 

texter som lästs, eftersom synen på COBOL har förändrats genom åren. 

När det i uppsatsen skrivits om ett generellt intryck om vad som var aktuellt under specifika 

årtionden har det sökts i Summon och filtrerats efter peer-reviewed, fulltext. Sökordet var 

endast ”COBOL”, och därefter har abstrakten av de första träffarna lästs. 

Under litteraturstudien söktes artiklar utan att avgränsa till specifika branscher som COBOL 

används inom, detta för att vi skulle kunna få en generell bild av språket COBOL och dess 

livscykel. Anledningen till att litteraturstudien genomfördes på det sättet berodde på att 

artiklarna som endast berörde finanssektorn var för få. Det var även viktigt att genom 

litteraturstudien finna data om diskursen kring COBOL. När information söktes gällande 

diskursen blev vi tvungna att använda källor som inte var peer-reviewed då den tagit plats i 

allmänna medier. 

För att underlätta vid refereringen till källorna har RefWorks använts. Det har varit 

användbart för att få en översikt över alla källor, och för att referera till litteraturen på ett 

adekvat och korrekt sätt.  

4.2 Kvalitativstudie 
Undersökningen har genomförts som en kvalitativstudie i form av intervjuer, där 

respondenterna har arbetat med COBOL på ett eller annat sätt. Enligt Oates (2006) är 

intervjuer bra för att få in detaljerad information om ämnet samt att man kan ställa frågor som 

både är komplexa och öppna. Intervjuer ger även en inblick i vad de personerna har för 

uppfattning beträffande uppsatsens frågeställning. En kvantitativ metod har inte varit lämplig, 

eftersom COBOL används av få stora aktörer (McGill, 2008), vilket hade gjort det svårt att nå 

ut till många med kunskap inom området.  
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4.2.1 Intervjuer 
Intervjuerna som genomförts har varit semistrukturerade. Denna typ av intervju ger 

respondenterna möjlighet att tala fritt kring frågorna och ger oss möjlighet att leda 

intervjuerna i rätt riktning. Anledningen till att strukturerade intervjuer inte använts är för att 

de har som syfte att kontrollera respondenternas kunskap inom området, vilket inte är 

nödvändigt för denna studie då den inte avser att bedöma respondenternas kompetens. Det har 

heller inte varit möjligt att arbeta med ostrukturerade intervjuer i denna undersökning, då det 

har varit viktigt att respondenternas svar gick att koppla till frågeställningen (Oates, 2006). 

Frågorna till intervjuerna togs fram för att svaren skulle kunna ge information som behövdes 

för att kunna analysera COBOL utifrån PLC. För att göra det behövdes information om 

COBOLs utveckling och diskursen kring den. Det behövdes även information om vad 

COBOL används till idag och hur företagens plan för COBOL-systemen ser ut. Under 

intervjuerna har en lista med ett antal frågor (se Bilaga 2) använts som stöd för att kunna leda 

och bekräfta att vi fått svar som är relevanta för frågeställningen. Frågorna är framtagna för 

att hålla igång en diskussion kring frågeställningen och ge respondenten utrymme att dela 

med sig av den information denne ansåg var viktigast. 

Dokumentation 

Enligt Oates (2006) är det ett krav att på något sätt dokumentera intervjuerna för att få ett 

underlag som sedan går att bearbeta. Därför har intervjuerna spelats in då det ger en bra 

dokumentation av vad som sagts, samtidigt som det inte stör intervjun. För att respondenterna 

inte skulle behöva känna sig otrygga i att dela med sig av sin kunskap skapade vi ett 

samtyckesbrev för dem att skriva på (Se bilaga 1). 

Det finns andra sätt att dokumentera, exempelvis ta anteckningar eller filma intervjun. 

Anteckningar riskerar dock att störa i intervjun och det är lätt att missa något. Att filma 

intervjuerna kan göra respondenterna obekväma, och information som ansiktsuttryck och 

kroppsspråk är irrelevant i denna undersökning. 

Bearbetning 

För att på ett så effektivt sätt som möjligt bearbeta intervjuerna har inte allt som sagts i 

intervjuerna transkriberats, då det hade tagit cirka 20-25 timmar enligt Oates (2006) 

tiduppskattning. Eftersom hela intervjuerna inte transkriberades valde vi istället att indexera 

ljudfilerna med tidsangivelser där den väsentliga data delgavs (jmfr. Oates, 2006). Detta ledde 

till att vi enkelt kunde hitta tillbaka till den data som var relevant för uppsatsen när resultatet 

sammanställdes, samt att tid sparades på att inte transkribera data som var irrelevant. 

Även här skapades ett Excelark för att kategorisera data från respondenterna på ett effektivt 

sätt. Kategorierna skapades som ett resultat av våra frågor, och dessa frågor var i sin tur 

utformade efter litteraturstudien, ramverket och frågeställningen. En kategori var exempelvis 

”Vad använder ni COBOL till?”. Dock renderade intervjuerna data som vi inte kände till 

sedan tidigare, vilket ledde till att en övrigt-kategori utformades. I den placerades data som 

inte gav svar på någon av de förutbestämda frågorna, men ändå var av relevans för uppsatsen. 

För att kunna arbeta så effektivt som möjligt men samtidigt försäkra oss om att vi arbetade 

enhetligt, arbetade vi tillsammans med att kategorisera första hälften av intervjuerna. Detta 

ledde till att vi tillsammans kom överens om hur data skulle skrivas in och indexeras i Excel 

arket. Sedan arbetades det enskilt med resten av intervjuerna. 
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Respondenter 

Respondenterna som använts i studien är tio personer som arbetar på tre olika företag inom 

finanssektorn som har COBOL-systemet i verksamheten. Anledningen till att vi valt att rikta 

oss till personer inom finanssektorn är för att användningen av COBOL är stor där (Jianjun Pu 

et al., 2007). Respondenterna arbetar med olika arbetsuppgifter, en del är COBOL-utvecklare 

medan andra arbetar administrativt kring COBOL-systemen. Vi anser att det är viktigt att 

respondenterna arbetat med COBOL på olika sätt då deras erfarenheter kommer se olika ut. 

Alla intervjuer har ägt rum mellan den 27/11-2014 och 02/12-2014. Tiden på intervjuerna har 

varierat mellan 20-45 minuter. 

Respondenterna i studien kontaktades genom ett bekvämlighetsurval (Oates, 2006), då vi har 

bekanta som arbetar inom finanssektorn. Eftersom uppsatsen endast riktas mot en bransch 

skulle detta kunna leda till att uppsatsen visar en vinklad bild av hur COBOL utvecklat sig. 

Fördelen blir dock att uppsatsen fått en rättvis bild av hur olika företag inom samma bransch 

sett på COBOL och dess utveckling. 

Det har varit intressant att undersöka företag från samma bransch då de står inför samma 

problem. Detta för att ta reda på om de har en liknande syn, strategi och arbetssätt när det 

kommer till COBOL-systemen. Det vore dock intressant att undersöka och jämföra olika 

branscher, men det var en nödvändig avgränsning och får lämnas till vidare forskning. 

4.3 Produktlivscykeln 
Anledningen till att ett företagsekonomiskt ramverk valdes för att beskriva COBOLs 

utveckling genom tiden var för att PLC tydligt beskriver en produkts födsel, liv och död. Den 

tar även hänsyn till de publika åsikterna i form av en stil, modekurva och modefluga kring en 

produkt. Detta blir användbart i undersökningen då syftet varit att undersöka om dessa 

faktorer har haft påverkan på COBOLs situation. PLC täcker även upp många av de krav som 

finns på ett ramverk inom informatik. Då PLC kan beskriva COBOLs utveckling och ge svar 

på varför situationen ser ut som den gör idag och hur den kan komma att se ut i framtiden 

(Webster & Watson, 2002). 

4.4 Etik 
När vi sökte på COBOL i Summon fick vi 18 161 träffar därför har vi varit tvungna att vara 

selektiva gällande de litterära källorna vi valde att läsa. Det är alltså möjligt att det finns 

trovärdig forskning som säger emot det vi kommit fram till i litteraturstudien som skulle 

kunna leda till att uppsatsen blir mindre trovärdig. 

Det har också funnits en risk med att dela upp transkriberingen av intervjuerna, detta på grund 

av att vi som lyssnat på ljudfilerna kan ha tolkat det som sagts på olika sätt. Alltså är det 

möjligt att resultatet skulle sett annorlunda ut om vi delat upp intervjuerna på ett annorlunda 

sätt. För att minimera denna risk har vi suttit i samma rum under transkriberingsarbetet för att 

kunna fråga varandra ifall något har varit otydligt. Denna metod har också lett till en subjektiv 

risk, om vi inte förstått att någon information var oklar har vi inte heller kunnat ta initiativet 

till att diskutera informationen. Framförallt är detta en etisk risk då vi måste ta ansvar för att 

diskutera otydliga svar och inte bara skriva ner den tolkning av svaret som är bekvämast för 

oss. Dock har risken minimerats genom att vi arbetat i samma rum och diskuterat 

transkriberingen. För att ytterligare minska risken har vi tillsammans lyssnat igenom delarna 

av intervjuerna som användes för att utforma resultatet. 
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Eftersom uppsatsen riktat sig mot personer inom finanssektorn kan viss information som 

respondenterna delgett vara känslig för verksamheten om den hamnar i allmän kännedom. Det 

i sin tur skulle kunna ha påverkat deras svar eller vilja att svara. För att respondenterna skulle 

kunna känna sig trygga och tala fritt under intervjuerna skrevs ett samtyckesbrev under. 

Samtyckesbrevet utformades efter de riktlinjer som finns inom forskningsetiska principer. 

Samtyckesbrevet berör hur respondenten kan avbryta sin medverkan i undersökningen samt 

hur frågan kring anonymitet hanteras i denna undersökning (Se bilaga 1) (Oates, 2006; 

Vetenskapligarådet, 1990). För att respondenter ska få vara anonyma har vi gett dem och 

deras företag ett alias, exempelvis respondent 1, respondent 2 och företag 1, företag 2. Alla 

respondenter gavs även möjligheten att läsa igenom uppsatsen innan inlämning för att 

godkänna sitt bidrag, dock valde ingen att göra detta. 

4.5 Källkritik 
Med källkritik i åtanke har studien utgått från de fyra kraven äkthet, tidssamband, oberoende 

och tendensfrihet, som tas upp av Avdic (2011). 

För att minimera risken att någon källa skulle vara oäkta har de hämtats från databaser som 

universitetet rekommenderat. Artiklarnas innehåll har inte heller väckt någon misstanke, utan 

stämmer överens med andra källor. I och med att studien avser förklara ett historiskt 

händelseförlopp har källor hämtats från den tidperiod som beskrivits. Huvudkällorna för 

denna uppsats är respondenterna, vilket innebär att litteraturstudiens huvudsakliga syfte var 

att ge oss en kunskapsgrund. Detta var nödvändigt för att få fram ett syfte, en frågeställning, 

ett ramverk samt relevanta frågor till intervjuerna. Den viktigaste av Avdic's (2011) fyra 

punkter blev därför tendensfrihet, då vi använde en del källor som kan vara färgade av 

personliga åsikter. Dessa källor var nödvändiga för att förklara diskursen som ägt rum. 

Exempelvis har information hämtats från en vanlig tidning till sista stycket i bakgrunden 2.1. 

Det som sades i den artikeln har fått stöd av den empiriska undersökningen, vilket gjort att vi 

bedömer argumenten i diskursen som trovärdiga. 

När studiens ramverk förklaras har Kotler et al (2009) PLC används, vilket är ett erkänt 

ramverk inom företagsekonomin. Det finns kritik mot ramverket, bland annat att alla 

produkters mönster ser olika ut och det blir därför svårt att ha ett generellt mönster som ska 

kunna innefatta alla produkter. Den får även kritik för att den är en del av en bredare produkt 

evolutions cykel. Däremot sägs det även att det inte finns någon enklare förklaring på en 

produktlivscykel (Kotler et al., 2009). 

Respondenter som deltagit i undersökningen arbetar med COBOL på ett eller annat sätt. Detta 

innebär att respondenterna på något sätt har varit med och byggt de omdiskuterade systemen.  

Det kan ha lett till att respondenterna har varit mer positivt inställda till COBOL-systemen än 

vad andra som inte arbetat direkt med systemen skulle kunna varit. För att kunna få en bra 

inblick i COBOLs situation och historik har det dock varit viktigt att intervjua personer som 

har kännedom och förstår problematiken med system.  

4.6 Svagheter med studien 
Studien handlar delvis om en diskurs, och det är svårt att skriva om ett sådant fenomen då allt 

som sagts eller när det sades inte går att kartlägga. Därför har det varit nödvändigt att finna 

stöd för vad denna diskurs handlat om i olika källor och respondenterna har även blivit 

frågade om det funnits någon diskurs och vad den i så fall handlat om. Det var viktigt att fråga 
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våra respondenter om diskursen för att kunna verifiera om den var allmänt känd eller inte. 

Samtliga av respondenterna har bekräftat att en diskurs har funnits och att det handlat om att 

COBOL ska försvinna. 

En svaghet gällande möjligheten att undersöka ifall COBOL fortfarande befinner sig i 

introduktionsfasen i PLC, var när frågan ”vet du om COBOL används i några nya branscher?” 

ställdes. Ingen respondent visste något om någon ny bransch som börjat utveckla nya system 

av COBOL. Detta kan bero på att respondenternas kunskap om andra branscher kan vara 

begränsad, då de i princip endast arbetat inom finanssektorn senaste delen av deras 

yrkesverksamma liv. För att undersöka om det finns några nya branscher som använder sig av 

COBOL hade exempelvis IBM kunnat kontaktas och frågats ifall de fått några nya kunder 

inom nya branscher. Detta har dock inte gjorts eftersom det var en nödvändig avgränsning för 

att kunna genomföra studien.   
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 Resultat 5
I resultatet presenteras den data som samlats in genom intervjuerna som är relevant för 

undersökningen och som syftar till att svara på frågeställningen. 

5.1 Vad COBOL används till 
COBOL är det språk som dominerar stordatorvärlden och det används för att hantera stora 

mängder data. En stordator, även kallad mainframe, är en dator som hanterar den centrala 

logiken och transaktionerna i ett företag. Stordatorns huvudsakliga uppgift är batchhantering. 

En batch är en kö av logiska uträkningar eller transaktioner som måste utföras. Allt som sker 

under en arbetsdag läggs i batcher och under natten genomförs alla transaktioner och 

uträkningar, detta kallas då batchhantering. Exempel på uppgifterna som kan finnas i en batch 

är att räkna ut räntor eller ett köp av värdepapper. Eftersom COBOL är det dominerande 

språket när det kommer till stordatorn används COBOL-systemen i administrativt syfte för att 

hantera och räkna med stora mänger data. 

”COBOL är ju starkt när det handlar om stora transaktionsvolymer, vi har ju batchjobb 

som går på nätterna som processar alla förändringar som skett i systemet online på 

dagarna, till exempel man säljer och köper fonder, och på natten tar man hand om alla 

beräkningar, och då hanteras det stora transaktionsmängder och det är COBOL erkänt bra 

på att hantera” Respondent 2 

Den första och egentligen största anledningen till att COBOL fortfarande används är på grund 

av att COBOL var det marknadsledande språket när programmen byggdes. Dessa system har 

levt vidare och hela tiden utvecklats. Det är ett säkert och stabilt språk och respondenterna 

påstår att det beror på att det har funnits så länge.  

”Vi har alltid jobbat sen jag kom hit, och det fanns inte så mycket andra alternativ”, 

”COBOL var ju bra för administrativ databehandling, och det är ju det vi jobbar med här” 

Respondent 4 

Gällande prestandan är respondenterna överens om att COBOL är ett effektivt språk när det 

kommer till att hantera stora mängder transaktioner och uträkningar.  

”Att hantera data, vända och vrida på data, addera, räkna med data, det är COBOL 

alldeles ypperligt för. Speciellt för företag med ganska stora transaktionsvolymer.” 

Respondent 7 

Det finns vissa funktioner i COBOL som saknas i andra språk, exempelvis att det är 

återstartbart och enligt vad Respondent 1 vet finns inte den funktionen i Java. Att ett system är 

återstartbart innebär att om ett system kraschar kan det starta igen där det kraschade utan att 

någon data har gått förlorad. 

Enligt respondenterna är COBOL ett lättläst programmeringsspråk, vilket innebär att det är 

enkelt att lära sig och förstå vad som händer i koden.  

”Lättläst och lättförståelig, man kan snabbt få sig en bild av vad programmet gör, det kan 

också vara en vanesak men jag har programmerat i en del annat också.” Respondent 8 

Då COBOL och stordatorn har egenskaper som gör systemen både prestandaeffektiva och 

driftsäkra, blir det svårt för nyare teknik och programmeringsspråk att ersätta dessa system. 
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”COBOL har visat sig väldigt uthållet och man sa redan för 20 år sedan att det är på väg 

ut men det visar sig att det hela tiden hänger sig kvar eftersom det har så bra prestanda 

och är väldigt driftsäkert skulle jag vilja säga, så man kan känna sig väldigt trygg med det 

som hanteras i de systemen” Respondent 2 

Anledningen till att många av COBOL-systemen är svåra att byta ut är för att de är byggda för 

längesedan, och är anpassade till de lagar och villkor som gällde när de byggdes. De har 

därför under sin livscykel blivit anpassade till en rad olika lagstiftningar och produkter, vilket 

har gjort dem stora och komplexa. Detta har i sin tur gjort dem svåra och kostsamma att byta 

ut. 

”Man skruvar hela tiden i produkterna och gör lite nya varianter samtidigt som de här 

gamla måste leva kvar med de villkoren som gällde när man tecknade dem.” Respondent 2 

5.2 Diskursen kring COBOL 
Alla respondenter är överens om att det har pågått en diskurs sedan 90-talet om att COBOL 

kommer att försvinna som programmeringsspråk.  

Den dominerande faktorn till att COBOL skulle försvinna som språk var för att det var 

omodernt. ”Det var inte sexigt lägre”, ”Unga vill jobba i framkant” Respondent 1 

Diskursen har dels grundat sig i att man vill komma bort från stordatorn. ”På vissa håll vill man 

komma ifrån stordatorn eftersom det förhållandevis dyrt och tar i alla fall för mycket plats.” Respondent 3 

Ett annat argument för att byta ut COBOL är för att det finns nyare språk med kraftigare 

verktyg som gör dem lättare att utveckla i. ”Därför att de högnivåspråk som kommer är lättare att lära 

sig utveckla i, alltså det finns mycket mer utvecklarstöd” Respondent 3 

En annan anledning till att diskursen startades grundar sig i IT-världens snabba utveckling. 

Man ser på allt som är äldre som något dåligt trots att det inte finns någon teknisk grund för 

detta.  

”Jag tror bara det är naturligt i IT världen att det hela tiden kommer nya saker, ’det här 

börjar bli några år det måste vara mossigt, det kan inte vara bra, titta det har kommit nya 

flashiga tekniker’, samtidigt när man väl har jämfört de här med COBOL och stordatorn 

så har det inte dykt upp något som motsvarar prestanda och driftsäkerhet, det finns inget 

som är direkt utbytbart som är nyare.”, ”teknikutvecklingen gör att många tror att då 

måste något som är äldre vara sämre, det är därför man tror att det är på väg ut” 

Respondent 2 

5.3 Diskursens konsekvenser 
Samtliga respondenter är överens om är att diskursen kring COBOLs undergång inte har 

påverkat dem i deras sätt att arbeta med COBOL. Däremot har den påverkat verksamheterna 

då det har blivit svårare att få tag på utvecklare. Dels för att unga inte vill lära sig ett utdöende 

språk, och dels för att det inte finns tillräckligt med utbildningar i språket. ”Ingenting, eller det är 

fel att säga ’ingenting’, det blev svårare att få tag på COBOL programmerare.” Respondent 3 

Diskursen har också lett till en oro bland COBOL-utvecklare, då det ständigt sker utredningar 

kring om COBOL-systemen ska ersättas med standardsystem. Dessa utredningar har tagit 

mycket resurser från verksamheten, men än så länge bara resulterat i att COBOL-systemen 

blivit kvar.  
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”Det har dragit igång ett arbete om att utvärdera COBOL-systemen och se om vi kan göra 

något åt dem, för att ja huvudargumenten är väl att det är för dyrt, så då dras det gång ett 

projekt som ska kolla på om vi kan lägga dem på standardsystem, och det projektet är nog 

påverkat av diskussionen alltså att trenden är att eller har alltid vart att gå bort från 

stordatorn.” Respondent 6 

5.4 Tillgången på COBOL-utvecklare 
Tillgången på COBOL-utvecklare var hög under 80-talet, då de flesta stora företag som 

arbetade med COBOL hade egna internutbildningar för att utbilda sin befintliga personal. Det 

fanns även en ettårig ADB-linje som lärde ut COBOL, och det fanns kurser på universiteten. 

Dessa utbildningar lades ner i slutet på 80-talet och in på 90-talet, vilket resulterat i att 

medelåldern på COBOL-utvecklare ökat kontinuerligt för varje år sen dess. 

”Vi har väl alltid sagt att i samband med man la ner den ettåriga ADB-linjen som jag inte 

riktigt vet när den lades ner, men säg att det var någon gång i mitten på 90-talet”, ”För 

varje år som gick ökade snittåldern på COBOL utvecklare med ett år på företagen och nu 

har vi hamnat i det läget att snittåldern på COBOL utvecklare på [företag 1] ligger runt 

55-56 år” Respondent 7 

I början på 2000-talet lades de sista internutbildningarna i COBOL och stordatorn ner på 

företag 1 och företag 3. Detta grundade sig i att företagen trodde att de inte skulle behöva fler 

utvecklare och att COBOL-systemen skulle försvinna. 

”I slutet på 90-talet, början på 2000-talet var det lite stiltje skulle jag vilja säga faktiskt.”, 

”mitten till slutet på 90-talet fanns det stordatorutbildningar på [företag 3].” Respondent 4 

”Sista vi på [Företag1] körde var 2001, då kan man väl säga att 2001 då tyckte man nog 

inte att det var ett problem. Då tyckte väl även företagssidan att det kommer något nytt 

runt hörnet så det är onödigt att köra egna COBOL utbildningar.” Respondent 7 

På 90-talet var det fortfarande möjligt att få tag på COBOL-utvecklare men det utbildandes 

inga nya. I början på 2000-talet blev det därför svårare att få tag på nya utvecklare som kunde 

COBOL. Respondenter från alla företag har pratat om JENSENs yrkeshögskola som började 

utbilda personer inom COBOL för tre år sedan, vilket har gjort det möjligt att få tag på unga 

COBOL-utvecklare igen. 

”Eftersom det var COBOL som gällde ända fram till någonstans kanske in på 90-talet, då 

gick det. Sen på 2000-talet har det varit svårt ända fram till för 3 år sen när JENSEN 

började utbilda” Respondent 8 

Nio av tio respondenter anser däremot att det är för få som utbildas till COBOL-utvecklare 

idag. Detta grundar sig främst i den höga medelåldern som finns bland COBOL-utvecklarna 

på företagen. De tror inte att de nyexaminerade från JENSEN kommer räcka i längden då fler 

och fler COBOL-utvecklare går i pension. Vissa respondenter har däremot påpekat att 

JENSEN-utbildningen endast är en ettårig utbildning och även om de får bra kunskap inom 

COBOL och stordatorn är utbildningen för kort. ”Alla har bilden av det blir ett mindre och mindre 

behov men jag tror att folk försvinner och går i pension mer än vad man täcker upp” Respondent 5 

Med tanke på att majoriteten av respondenterna sa att det utbildades för få, ställdes frågan om 

de hade någon internutbildning av COBOL-utvecklare idag. Svaret var att ingen av företagen 

hade det, men att de tog in praktikanter från JENSEN. 
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5.5 Utvecklas, underhålls eller avvecklas COBOL 
Det senaste COBOL-systemet som vi hörde talas om under studien byggdes 2004 för att 

företaget skulle börja erbjuda en ny produkt. ”Det sista systemet det heter [systemnamn] och det är det 

jag jobbar i, det är väldigt nytt det byggdes 2004 tror jag från början, då var det en ny produkt som kom.” 

Respondent 6 

Respondenterna har olika definitioner på vad som är nyutveckling och förvaltning, vilket 

resulterat i lite olika svar på den frågan. De är dock överens om att det sker mycket 

nyutveckling av COBOL-systemen för att de ska klara av att göra nya uppgifter inom nya 

områden. Definitionen av det har varit lite svår då vissa har kallat det för förvaltning samtidigt 

som andra kallat det för nyutveckling.  

"Vi kodar mycket nytt men jag tror merparten alltså om man tittar på dem som är COBOL 

utvecklare inom [Företag 1] så går merparten av deras tid som går åt att förvalta system 

och det är inte att sitta i gammal kod och läsa den hela dagarna utan oftast så är det att de 

har systemkunskap om applikationerna om systemet och funderar ut hur man ska kunna 

göra andra pryttlar.” Respondent 7 

Samtliga respondenter är överens om att det sker nyutveckling av COBOL-systemen och att 

de lägger en hel del resurser på förvaltning av de befintliga systemen. Den nyutveckling som 

sker är främst för att skapa nya produkter inom de existerande systemen. Det byggs inga nya 

system men de befintliga systemen byggs ut för att klara av nya områden och för att klara av 

de nya kraven som ställs på dem. På företag 1 utvecklas exempelvis tjänster i COBOL som 

ska vara tillgängliga för valfri klientmiljö. 

”Generellt sett med de här systemen har det varit mycket utveckling hela tiden, det finns 

många andra system där det är mycket mera upprätthålla förvaltning, vi har haft det 

väldigt offensivt på affärssidan med mycket nya typer av produkter” Respondent 2 

Nyutvecklingen har saktat in sedan 90-talet och en del utvecklare har gått över och utvecklat i 

andra språk. Respondent 4 upplever att deras arbetsbördor har blivit tyngre då antalet 

COBOL-utvecklare har blivit färre i högre takt än nyutvecklingen minskat. COBOL-

utvecklarna har också blivit effektivare idag, då de har mer erfarenhet och fått bättre tekniska 

hjälpmedel. 

”Vi har blivit färre, folk har ju gått över till andra språk så vi har blivit 20-30% färre”,  

”Vi får lite tuffare, vi får mer att göra, vi behöver vara fler, nu har man ju jobbat länge så 

det sitter i ryggmärgen, när man började tog det längre tid”, ”Vi har fått bättre 

hjälpmedel” Respondent 4 

Några respondenter har nämnt att vissa delsystem som är skrivna i COBOL har byts ut, men 

inte på grund av att det var COBOL-system utan för att de var gamla system och hade 

avvecklats oavsett vilket språk de än var skrivna i. Dessa system har ersatts med nyare 

COBOL-system. Respondent 1 nämnde att ett COBOL-system hade avvecklats och ersatts 

med Java, dock var det på grund av att de nya utvecklarna som fått i uppgift att arbeta med 

systemet inte kunde COBOL. Respondent 1 var dock osäker på denna uppgift, men det var det 

enda exempel som framkom om att ett COBOL-system avvecklats och ersatts av ett system 

skriven av ett annat språk. När frågan ”vad ersätter ni gamla COBOL-system med?” ställdes 

fick vi svaret: 
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”Nya COBOL-system”, ”På ställen jag jobbat har jag inte sett någon som ersatt COBOL-

system med andra språk, snarare tvärt om, att man faktiskt gör om annan kod till 

COBOL.” Respondent 9 

Ett stort problem med COBOL-systemen är att de utför så pass viktiga uppgifter att man inte 

vågar bygga om COBOL-system som blivit sönderförvaltade. Att ett system är 

sönderförvaltat innebär att det har förändrats så pass mycket under sin livstid att de blir svåra 

att förändra. 

”Ett program, spelar ingen roll vilket program det än är, över sin livstid blir 

sönderförvaltat, man skriver det från början, så här ska det se ut, och sen kommer 

förändringar, sen kommer lagstiftningar, som innebär fler förändringar etc. Det spelar 

ingen roll, det blir sönderförvaltat. Visst bygg om systemet men det får inte bli fel! Så säger 

man och fortsätter söderförvalta det. Folk är livrädda för att det ska gå fel” Respondent 1 

5.6 Planen för COBOL-systemen 
Den generella inställningen hos studiens respondenter har varit att de ska ligga kvar på 

stordatorplattformen med COBOL-systemen, då de visat sig vara billigare och effektivare än 

alternativen. Planen för COBOL-systemen är att fortsätta anställa nya COBOL-utvecklare för 

att täcka upp den kommande pensionsavgången. ”Planen kan man väl säga är ju den här utbildningen 

som JENSEN kör.” Respondent 7 

Det har kommit på tal om att COBOL-systemen ska ersättas med standardsystem. De flesta 

respondenterna är dock skeptiska till denna lösning då COBOL-systemen är för komplexa för 

att standardisera. Det finns en rädsla hos företagen att bristen på utvecklare blir ett problem 

och att de inte vill bli ensamma kvar på marknaden med att använda stordatorplattformen och 

COBOL-systemen. Rädslan för att bli ensamma grundar sig i att om man är kvar själv 

kommer licenskostnaderna bli högre och erfarna COBOL utvecklarna färre.  

”Det är ju det svåra med COBOL-system, egentligen att man har lovat så mycket så långt 

fram, det gör det också svårare hitta på helt nya grejer med systemen, om man skulle 

bygga helt nytt system då skulle nog ingen välja COBOL idag, tror jag inte. Jag vill ju 

nyansera bilden att det bara är positivt. Det finns säkert nya smidiga lösningar men just 

det här arvet som finns gör att man inte bara kan köpa in ett nytt system och lägga allt där 

för det finns så otroligt komplexa beräkningar som sker och man har lovar kunden så långt 

fram.” Respondent 2 

”Planen är under omarbetning, vad gör man med de olika systemen, man konstaterar att 

det finns diverse saker som borde göras både med IT-stödet som sådant men också på 

verksamhetssidan, då tittar man på system för system, och så att säga affär för affär, vad 

har är det för produkter vi har, vad är det för affärer vi har och vart vill vi gå. I grova drag 

är det så i branschen överhuvudtaget eller i värden i största allmänhet att alla ska sänka 

sina kostnader, effektivisera, hur gör vi det? Man frågar ifall man kan få det billigare 

någon annanstans, kan vi minska riskerna och svårigheterna med att få tag på personal, 

minska riskerna att vi är ensamma kvar på COBOL stordatorplattformen, för då börjar de 

höja priserna och det blir jättejobbigt.” Respondent 10 

Försök att byta ut COBOL-systemen har gjorts men det har inte fungerat bra och kostat en hel 

del. 

”Vi hade en period på [företag 1] där man satsade allt på ett bräde, vi skulle bort från 

stordator-världen, vi pysslade med det projektet eller programmet i 4 år ungefär, till slut 

lade man ner det, det kostade en rejäl slant och levererade inte, man såg att det är nog 
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dumt att se på det man har som någonting dåligt och tro att det nya kommer frälsa.” 

Respondent 7 
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 Analys 6

6.1 Problem och plan 
COBOL är ett lätt programmeringsspråk, men systemen som är byggda av COBOL är stora 

och komplexa. Detta innebär att det är lätt att lära sig COBOL som språk men det är svårt att 

sätta sig in i verksamheterna där COBOL-system används. Av denna anledning tar det lång tid 

att utbilda nya utvecklare för denna typ av verksamhet. Komplexiteten i system gör det svårt 

och dyrt att utveckla, underhålla och ännu svårare att byta ut (Respondent 3). COBOL-

systemens funktioner är också så pass viktiga att uppdateringar, utbyggnationer och 

nybyggnationer inte får gå fel (Respondent 1; Jianjun Pu et al., 2007). Det här gör att 

företagen inte riktigt vågar gå in och ändra för mycket i de befintliga systemen. 

Finanssektorn vill ständigt minska sina kostnader och öka sin flexibilitet. COBOL-systemens 

relativt höga förvaltningskostnader och komplexa natur har lett till att de ständigt undersöker 

ifall det finns bättre alternativ. IT-världens snabba utvecklig har lett till att många tittat till ny 

teknik för att lösa problemet och COBOL-systemen har därmed setts som något gammalt och 

omodernt som borde bytas ut (Respondent 2; Glass, 1997). Denna inställning har lett till att få 

unga har nyanställts inom detta område och resurserna har lagts på att försöka byta ut 

systemen (Respondent 1; Respondent 3).  

Projekten som startas i syfte att byta ut COBOL-systemen har kostat mycket pengar och inte 

uppfyllt de krav som ställts (Respondent 7). Detta beror på att systemen som ska byggas om 

är för komplexa för att kunna standardiseras (Respondent 2). En annan förklaring kan också 

vara att COBOL som språk har vissa egenskaper som andra språk saknar. Alla stora språk har 

blivit stora för att de är bra inom specifika områden (Glass, 1999).  

I början på 2000-talet slutade de att bygga nya COBOL-system (Respondent 5), dock 

utvecklas fortfarande de befintliga systemen och anpassas för att klara av de nya kraven som 

omvärlden ställer på dem. Eftersom COBOL-systemen fortfarande utvecklas kan det tolkas 

som att användningen av COBOL fortfarande stiger, däremot i en mindre utsträckning än 

innan 2000-talet. 

Inget av företagen har en tydlig strategi för COBOLs framtid, det finns inga planer på att 

genomföra stora förändringar med deras sätt att arbeta med COBOL. Det finns därför inget 

belägg för att något nytt ska komma som förändrar branschen. Detta kan tolkas som att 

utvecklingen kommer fortsätta som tidigare. Det kommer med jämna mellanrum göras 

utredningar som ser till vilka delar av COBOL-systemen som går att byta ut till en resonlig 

kostnad (Respondent 10). Samtidigt arbetar företagen med att utveckla COBOL-systemen och 

renovera och byta ut gamla COBOL-system med nya COBOL-system. Företagen har även 

börjat ta in unga utvecklare från JENSENs yrkeshögskola för att kunna täcka upp för den 

stora pensionsavgången som kommer ske inom de närmsta tio åren (Respondent 7). Däremot 

anser samtliga respondenter att det utbildas alldeles för få för att kunna täcka upp den 

kommande pensionsavgången.  
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6.2 COBOL i PLC 

6.2.1 Definitioner av PLC faser 
För att mäta var i PLC COBOL-systemen befinner sig analyserades respondenternas svar 

gällande utveckling och avveckling av COBOL-systemen. Eftersom COBOL i denna studie 

setts som ett material som system är byggda av, tolkas utveckling och nybyggnad av COBOL-

system som en ökning. Om COBOL-systemen däremot byts ut mot system byggda av andra 

språk ses det som en nedgång. 

Om det skulle visa sig att COBOL beställs av nya branscher och nya system byggs för nya 

användningsområden skulle det kunna innebära att COBOL befinner sig i en introduktionsfas. 

Bygger företagen nya system av COBOL för nya områden, kan detta tolkas som att COBOL 

befinner sig i en tillväxtfas. Om inga nya system byggs inom nya områden, samtidigt som 

inga system avvecklas på grund av att de är byggda av COBOL, kan detta tolkas som att 

COBOL befinner sig i en mognadsfas. Ersätts hela COBOL-systemet av system byggda av 

andra språk tolkas detta som att COBOL befinner sig i en nedgångsfas. Det kan visa sig att 

COBOL-system på de olika företagen befinner sig i olika faser. Detta gör att systemen måste 

jämföras och generaliseras för att få en sammanställd bild av var COBOL befinner sig. 

Från den data som samlats in genom litteraturstudien och intervjuerna har fasen COBOL 

befinner sig idag kunnat identifieras, och därigenom kan man se vilka faser COBOL gått 

igenom. Genom intervjuerna har det även identifierats vilken inverkan den publika åsikten har 

haft på de företagen inom finanssektorn. 

Analysavgränsning 
Studien har inte haft som syfte att undersöka hur många system som är byggda av COBOL, 

hur många rader kod som finns i världen eller hur många funktioner som utförs av COBOL-

system. Detta är inte möjligt då det inte finns möjlighet att få tillgång till alla system som är 

byggda av COBOL. Undersökningen ser inte till COBOLs marknadsandelar eftersom det är 

svårt att definiera vilka språk som konkurrerar med COBOL. Detta då språk som exempelvis 

Visual Basic och Java är framställda för att lösa andra problem (Glass, 1999). 

6.2.2 Var i PLC COBOL befinner sig 
COBOLs utveckling som ägde rum på 60-talet passar in på Kotler et al (2009) 

introduktionsfas eftersom COBOL fortfarande utvecklades och inte fått något riktigt fäste på 

marknaden än. Inget i studien tyder på att COBOL introduceras i nya branscher och för nya 

områden, därför har COBOL passerat introduktionsfasen.  

På 70-talet började COBOL användas i stor utsträckning för att bygga affärsapplikationer, 

denna utveckling fortsatte ända in på 90-talet och denna period går att applicera på Kotler et 

al (2009) tillväxtfas. Något som också indikerar att COBOL inte befinner sig i en tillväxtfas är 

att marknaden inte behöver ökat antal COBOL-utvecklare, men det behövs nya utvecklare 

som kan täcka upp för de som slutar. 

Under 90-talet bromsade nyutvecklingen av COBOL-system in, den nyutvecklingen som skett 

sedan dess har framförallt handlat om att bygga ut, bygga om och anpassa befintliga COBOL-

system till omvärldens utveckling (Respondent 10). Detta indikerar att någon gång kring 

2000-talet lämnade COBOL tillväxtfasen och övergick in i mognadsfasen. 
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COBOL-systemen som byts ut idag, byts inte ut för att det är byggda av COBOL utan för att 

de är föråldrade, men dessa system ersätts ofta med nya COBOL-system (Respondent 9). 

Detta indikerar att COBOL inte har pikat i mognadsfasen än, därför kan det tolkas som att 

COBOL befinner sig i början av mognadsfasen. 

Från bild 6 kan det tolkas som att COBOL levt ungefär hälften av sin livstid inom 

finanssektorn. Dock är det viktigt att ta hänsyn till att detta diagram endast ger en antydan till 

var COBOL befinner sig i PLC, vilket gör att en viss felmarginal kan föreligga.  

 

Bild 6 COBOL i PLC 

Olika produkters livscykler ser olika ut och tiden som en produkt befinner sig i en viss fas 

skiljer sig åt, vilket gör att vi måste arbeta med tiduppskattningar. Om COBOL sätts in i ett 

tidsspann i perspektiv till introduktions- och tillväxtfasen ser det ut som att det är cirka 30 år 

mellan de streckade linjerna där COBOL kan befinna sig. Dock finns det inget som säger att 

någon fas måste vara i proportion till de andra faserna. Därför är det möjligt att COBOLs 

mognadsfas skulle bli kortare än tillväxtfasen. Det går däremot att se utifrån respondenternas 

svar att COBOL har följt kurvan även om tidsproportionerna inte är exakta.  

För att visa skillnaden mellan COBOLs verkliga utveckling och diskursen har bild 7 skapats. 

Anledningen till att COBOLs utvecklingsmönster tolkats som i bild 7 är för att 

litteraturstudien inte visat några artiklar skrivna innan 90-talet som påstått att COBOL ska 

sluta användas. Detta har även fått stöd av respondenterna som bekräftar att innan 90-talet 

fanns det utbildningar som skolade nya COBOL-utvecklare, men att dessa utbildningar 

försvann i decennieskiftet mellan 80 och 90-talet. Respondenterna är också eniga om att det 

var COBOL som dominerade finanssektorn innan 90-talet. Respondenterna har även sagt att 

de fortfarande arbetar med COBOL på samma sätt idag som de gjorde under 90-talet, i form 

av utveckling och förvaltning. Det tyder på att kurvan fortfarande går uppåt. Samtidigt som 

det inte behövs fler COBOL-utvecklare idag än på 90-talet (Respondent 4), vilket tyder på att 

tillväxten avtagit. Det byggs nästan inga, om ens några, nya COBOL-system, dock 

nyutvecklas det fortfarande i de befintliga systemen. Det betyder att kurvan fortfarande stiger 

men inte i samma takt som under 80-talet och in på 90-talet. 
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Bild 7 COBOLs mönster och modekurva 

Om vi passar in diskursen kring COBOL utifrån PLC går det att se att COBOL hittills följt en 

modekurva. Ifall COBOL i framtiden får ett uppsving blir det möjligt att jämföra COBOL 

med en stilkurva men inget tyder på detta i nuläget.  

För att skapa modekurvan har två utgångspunkter använts, den första var det generella 

intrycket av diskursen som artiklarna i litteraturstudien gav och den andra var respondenternas 

syn på diskursen. Dessa tyder på att COBOLs popularitet ökade mellan 60 till 80-talet. Under 

denna tid kom uppdateringar och många utbildades i språket samt att många nya 

affärsapplikationer byggdes av COBOL. På 80-talet började det dock pratas om ett behov för 

modernare språk som skulle underlätta för systemutvecklarna (Wasserman & Gutz, 1982). 

Diskursen kring att COBOL var omodernt fick sitt fäste, och på 90-talet sades det att alla 

COBOL-system skulle bytas ut så fort som möjligt. 
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 Diskussion 7

7.1 COBOLs framtid 
Företagen kan troligtvis spara in resurser om de bortser från diskursen om att COBOL-

systemen ska avvecklas bara för att det är något gammalt. Ifall de istället accepterar att det 

finns fördelar med COBOL-systemen och att det kommer finnas kvar en längre tid, kan 

utredningarna och projekten syfta till att göra verksamheten effektivare. Efter millennieskiftet 

har många utredningar och projekt haft utgångspunkten att byta ut COBOL-systemen istället 

för att effektivisera verksamhetens existerande resurser. Detta har lett till stora kostnader och 

haft minimal inverkan på företagens sätt att arbeta med de befintliga systemen.  

COBOLs modekurva förklarar varför företagen vill byta ut COBOL-systemen, men det får 

inte glömmas bort att det bara är ett mode. Kurvan säger ingenting om COBOLs verkliga 

utveckling. Diskursen som förutspått COBOLs undergång kanske stämmer, dock är 

tidsproportionerna fel. Det har visat sig vara ett dyrt misstag att se det gamla som något dåligt 

och det nya som något bra. System byggda av COBOL kommer förmodligen inte vara borta 

om tio år, då det i dagsläget fortfarande är ett konkurrenskraftigt alternativ. Utifrån PLC är det 

snarare möjligt att COBOL-systemen finns kvar i 50 år till på de företag som bidragit till 

uppsatsen. Tidsuppskattningarna i PLC är osäkra vilket gör det svårt att förutse när en 

eventuell avveckling kommer påbörjas, men värt att tillägga är att när denna avveckling väl 

påbörjats har COBOL-systemen många år kvar innan de är borta. 

Det går inte att utesluta att diskursen blir en självuppfyllande profetia då inget företag vill bli 

sist kvar på marknaden med COBOL, då det skulle resultera i ökade licenskostnader. Därför 

finns det ett egenvärde i att byta ut COBOL-systemen. Detta kan resultera i att COBOL skulle 

kunna få en kortare avvecklingsfas.  

7.2 COBOL-utvecklarnas framtid 
Enligt denna undersökning går det att se att COBOL befinner sig i början på mognadsfasen 

vilket innebär att marknaden behöver ungefär lika många COBO- utvecklare idag som för tio 

år sedan. 

I och med en framtidstro på ny teknik och nya programmeringsspråk slutade universiteten 

utbilda COBOL-utvecklare i slutet av 80-talet och in på 90-talet. Företagen upphörde även 

med sina internutbildningar i slutet av 90-talet och i början på 2000-talet. Detta har resulterat i 

att medelåldern på de personerna som kan COBOL har ökat.  

Utifrån var i PLC COBOL befinner sig idag kommer förmodligen dagens behov av COBOL-

utvecklare vara beständigt en längre tid. På grund av att medelåldern på COBOL-utvecklare 

idag är hög, kommer sannolikt många att gå i pension långt innan behovet av COBOL-

utvecklare avtar. Detta innebär att marknaden kommer ha ett underskott på utvecklare den 

närmste tiden om inga fler utbildas. 

PLC räknar inte med att leverantörerna (utvecklarna) ska försvinna innan efterfrågan, vilket 

kan leda till att COBOL-systemen kommer behöva avvecklas snabbare än vad som går att 

utläsa från Bild 6. För att kunna avveckla COBOL-systemen krävs att det finns erfarna 

utvecklare inom verksamheten som känner till systemen. Problematiken med att utbilda 

COBOL-utvecklare är att de ska lära sig verksamheten och de interna systemen, inte COBOL 

som språk, vilket tar lång tid. Därför måste avvecklingen av systemen ske innan de stora 
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pensionsavgångarna. Dock har inga stora avvecklingsprojekt lyckats än, vilket gör det 

osannolikt att företagen kommer lyckas avveckla COBOL-systemen innan den stora 

pensionsavgången. Detta innebär att företagen kommer behöva nya utvecklare.  
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 Slutsats 8
För att kunna svara på hur COBOLs situation ser ut har studien undersökt varför det skapades 

en diskurs om COBOLs snabba död, vad den har fått för konsekvenser samt hur COBOLs 

reella utveckling sett ut. 

Diskursen om att COBOL-systemen ska försvinna har framförallt grundat sig i att de blev 

omoderna. Det är IT-världens snabba utveckling som leder till att det gamla ses som något 

dåligt och att det nya ses som något bättre.  

Diskursen har resulterat i dyra utredningar och projekt som syftat till att byta ut system som 

fungerar bra och är konkurrenskraftiga. Den har även lett till färre nyutbildade utvecklare, och 

det kommer resultera i en arbetsbrist när dagens arbetsyrka börjar gå i pension om inte 

företagen skapar en strategi för att hantera detta problem. Denna diskurs kring COBOLs 

undergång har haft en minimal eller obefintlig påverkan på COBOLs verkliga utveckling 

inom finanssektorn. Det är dock möjligt att diskursen har lett till att tillväxten minskat 

aningen mer än om diskursen inte funnits. 

COBOL-systemen är grunden för finanssektorns IT-lösningar och många har hängt med sedan 

70-talet, vilket har resulterat i att systemen blivit stora och komplexa då de är anpassade till 

40 år gamla lagar och produkter. Alltså måste många produkter, till exempel en försäkring, 

följa de lagar och villkor som gällde när försäkringen tecknades samtidigt som nya produkter i 

systemet ska följa med dagens lagar och villkor. Det har i sin tur lett till att de blir svårt att 

ersätta dem med standardlösningar då COBOL-systemen är skräddarsydda för företagens 

produkthistorik. Det finns också en rädsla för att något skulle gå fel ifall ett system skulle 

bytas ut eftersom systemen utför vitala funktioner i verksamheten. 

COBOLs utveckling har i stora drag följt PLC och gick in i mognadsfasen ungefär vid 

millennieskiftet. Det innebär att COBOL som språk introducerades på 60-talet och på 70-talet 

blev språket marknadsledande för affärsapplikationer och det byggdes många nya system 

fram till 90-talet. Ungefär vid denna tid började COBOLs tillväxt att bromsa in, dock 

fortsätter COBOL-system att växa inom finanssektorn. 

Det finns ingen tydlig plan för hur företagen ska arbeta vidare med COBOL-systemen. Några 

har viljan att byta ut system men det är svårt och det finns ingen utarbetad strategi för hur det 

skulle gå till. Därför har företagen börjat anställa unga utvecklare men respondenterna är 

tveksamma till om det kommer att räcka. 

Uppsatsens praktiska bidrag är att COBOL kommer finnas kvar ett tag till och desto tidigare 

företagen accepterar detta, desto bättre möjlighet får de att hantera den kommande 

pensionsavgången.  

Vårt teoretiska bidrag är en metod för att definiera programmeringsspråk som en produkt, 

vilket gör det möjligt att sätta in ett programmeringsspråk i företagsekonomiska ramverk. 

Det behövs framtida studier som kan titta på COBOLs situation i andra branscher för att se 

om de har börjat avveckla och ersätta COBOL-systemen och hur det i så fall har gått till. Det 

behövs även framtida studier som tittar på fler företag inom finanssektorn och om deras 

situation ser annorlunda ut än de som undersökts i denna uppsats.  
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 Bilagor 10
Bilaga 1 Samtyckesbrev 
Denna undersökning syftar till att kartlägga varför COBOLs framtid ifrågasattes, varför det 

fortfarande används, ifall det kommer att användas i framtiden och i så fall varför. Du som 

respondent har närsomhelst rätten att avbryta intervjun och kan även efteråt avbryta din 

medverkan i denna undersökning, detta medför att vi förstör all information vi fått från dig. I 

undersökningen kommer din arbetsplats att få ett alias t.ex. Bank 1 och du kommer få ett alias 

t.ex. Respondent 1.  

 

 

 

 

 

 

 

Om du har några frågor eller vill dra tillbaka ditt bidrag är du välkommen att kontakta oss:  

Carl Östrand, mail: carl.ostrand@gmail.com, tel. 076-257 4334 

Daniel Hjelm, mail: daniel.hjelm11@gmail.com, tel. 073-543 1666 

Vår handledare är universitetslektor på Handelshögskolan vid Örebro universitet: Mathias 

Hatakka. Han kan nås för frågor på mathias.hatakka@oru.se eller tel. 019-30 34 31 

Härmed samtycker jag till ovanstående villkor:  

Stockholm / 2014  

Namnunderskrift: _____________________________________  

Namnförtydligande: _____________________________________  

Mail:  _____________________________________  

En kopia av detta samtyckesbrev finns tillgängligt för dig att erhålla. 

  

mailto:mathias.hatakka@oru.se
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Bilaga 2 Vårt stöd till intervjuerna 
Syfte 

”Vi vill undersöka skillnaden mellan den offentliga diskussionen som förutspådde COBOLs 

avveckling och verkliga utveckling samt om det är detta som är orsaken för att det idag är 

brist på COBOL utvecklare.”  

Det vi ska försöka ta reda på i vår uppsats är hur COBOL som språk har använts från att det 

introducerades till idag. 

Var tydlig med tidsperspektiv!!!!! Nämn livscykeln.  

Samtal till Kontrakt, 

Vill du ta del av utav uppsatsen innan inlämningen? Eller vill du ha den efter när den är klar? 

Vilken position, vi har olika positioner som utvecklare, projektledare. 

Ungefär hur länge har du arbetat med COBOL? 

Har du jobbat med COBOL på andra arbetsplatser? 

Varför är det idag brist på COBOL utvecklare?  

1. Varför skapades diskussionen om att COBOL systemen skulle avvecklas? 

2. Hur har COBOLs reella utveckling sett ut? 

3. Hur används COBOL idag? 

4. Vad finns det för plan för att lösa detta problem? 

Frågor 

Vad använder ni COBOL system till? Inom vilket/vilka områden? 

Till att skapa grafiska gränssnitt? Bygga logik? Hantera transaktioner? Säkerhet? 

Varför använder ni COBOL till dessa områden? 

Rykte 

Varför tror DU att så många trodde att COBOL skulle förvinna?  

Påverkade diskussionen om att COBOL skulle avvecklas er verksamhet? 

 I så fall hur? 

Utveckling 

Känner du till om det är några uppdateringar av språket COBOL lett till någon ökning eller 

minskning när det kommer till att utveckla system med språket?  

 Är det några speciella uppdateringar som har haft stor betydelse? 

Har ni märkt någon skillnad i att få tag på Cobol utvecklare under din karriär?  

 Om inte, hur har ni gjort för att inte ha en brist. 

 När och hur började ni påverkas ni av bristen? 
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Hur har dina arbetsuppgifter ändrat sig under åren i form av att ni utvecklar nya system i 

COBOL eller om ni underhåller dem eller ersätter ni dem med system byggda av andra språk? 

Avveckla, utveckla, underhålla. 

Användning 

Hur använder ni er av COBOL idag? utvecklar nytt, underhåller eller ersätter COBOL system. 

 Om de ersätter COBOL system, fråga när detta började. Vilket år helst. Varför? 

 Om de bara underhållit det, fråga när de slutade utveckla i COBOL och varför. 

 Om de bygger nytt, fråga vad för typ av system, hur mycket och Varför. 

Plan 

Tror du att det utbildas tillräckligt många COBOL utvecklare idag? 

Utbildar ni själva några i COBOL? 

Har ni utbildat nya COBOL programmerare den senaste tiden?  

 Om inte: hur ska ni hantera underhållet av er COBOL program i framtiden?  

 Om ja: kommer det vara tillräckligt många?  

Hur länge har ni utbildat människor i COBOL? 

Övrigt 

Känner ni till någon annan bransch som har börjat att utveckla nya system i COBOL? 

Finns det något annat som du tycker är intressant kring detta änne som vi inte diskuterat? 

 

 

 


