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Jag skulle vilja tacka först och främst SEB för att jag har fått vara med på en resa som har varit 

mycket inspirerande och lärorik. Jag har fått lära mig otrolig mycket om en arkitektur som jag 
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Abstract 

This survey was conducted at Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), where I researched what 

it is that makes mainframe remain competitive after 50 years of service and how is that 

mainframe still plays a big role for many companies and organizations. I also examined how the 

awareness is for the platform when that is considered as a major problem today. 

 

Mainframe is an IT architecture that handles large amounts of data for a business. It is an 

architecture that is primarily used by businesses with critical tasks and large transaction 

volumes, such as banks, with loads of credit card, internet and loan transactions 

 

I used a qualitative approach with interview questions as a primary source for collection of data. 

I conducted interviews with people from both SEB and IBM to get a balanced picture of the 

topic. I chose these two companies because they have a long experience in the field and they 

have a close relationship with each other. The questions I sought to answer were: 

 

Main Question: 

 Investigate why the mainframe continues to be competitive after 50 years and why the 

architecture needs attention in various forums, especially at universities in Sweden. 

 

Sub-questions: 

 How is the awareness for the mainframe? 

 What role does mainframe play within a larger company, such as a commercial bank? 

 How does the desired application decide the choice of platform? 

 How did mainframe survive threats from newer options? 

 

Conclusions:  

The awareness is bad for the platform at both universities around the world and in business for 

those who do not work directly on the platform. The low awareness for the platform is because 

there is a lack of training for the platform and there are no courses on it at Swedish universities 

anymore. Those who go any kind of date technical line today will rarely if at all come in contact 

with the mainframe. 

 

Mainframes success and survival depends on the platform architecture that was built in the 60s 

and is still there today but much more refined. A platform that is stable, accessible, safe and 

backward compatible is some of the reasons for the platform's continued success. It is too much 

invested in the mainframe platform for businesses to be able to replace the platform for an 

alternative architecture and not really getting any value out of the migration. 

 

 

Keywords: Mainframe, Stordatorn, IDAA, Linux     
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Sammanfattning 

Denna undersökning genomfördes på Skandinaviska Enskilda Banken(SEB) där jag undersökte 

vad det är som gör att mainframe är fortsatt konkurrenskraftigt efter 50 år i tjänst och hur det 

kommer sig att mainframe fortfarande spelar en stor roll för företag och organisationer. Jag 

undersökte även hur medvetenheten är för plattformen då det anses som ett stort problem idag 

att den är låg. 

 

Mainframe är en IT-arkitektur som hanterar stora datamängder för en verksamhet. En arkitektur 

som används främst för att hantera stora transaktionsvolymer t.ex. Kreditkorttransaktioner eller 

banktransaktioner och används av verksamheter med kritiska uppgifter som t.ex. lån för en 

bank. 

 

Jag använde mig av en kvalitativ ansats med intervjufrågor som primär insamlingskälla av data. 

Jag genomförde intervjuer med personer både från SEB och IBM för att få en nyanserad bild 

över området. Dessa två företag valde jag eftersom de har en lång erfarenhet inom området och 

de har en nära relation till varandra. De frågorna som jag sökte svar på var: 

 

Huvudfråga:  

 Undersöka varför mainframe är fortsatt konkurrenskraftigt efter 50 år och varför 

arkitekturen behöver uppmärksammas i olika forum, speciellt på lärosäten i Sverige. 

 

Delfrågor: 

 Hur anses medvetenheten vara för mainframe? 

 Vilken roll spelar mainframe inom ett större företag, som t.ex. en affärsbank?  

 Hur påverkar den önskade tillämpningen valet av plattform? 

 Hur kommer det sig att mainframe överlevde hoten från nyare alternativ? 

 

Slutsatser:  

Medvetenheten är dålig för plattformen både på lärosäten runt om i världen och på företag för 

de som inte direkt arbetar på plattformen. Den låga medvetenheten beror på att det är brist på 

utbildningar för plattformen och det finns inga kurser om det på de svenska universiteten längre. 

De som går någon form av datateknisk linje idag kommer sällan om ens alls i kontakt med 

mainframe.  

 

Mainframes framgång och överlevnad beror på plattformens arkitektur. Det som byggdes på 60-

talet finns fortfarande kvar idag men mycket mer vidareutvecklat. En plattform som är stabil, 

tillgänglig, säker och bakåtkompatibel är några av de anledningarna för plattformens fortsatta 

framgång. Det är för mycket resurser investerade i mainframeplattformen för att verksamheter 

ska kunna byta ut plattformen mot en alternativ arkitektur och egentligen inte få något mervärde 

utav att migrera. 

 

Nyckelord: Mainframe, Stordatorn, IDAA, Linux.  
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Begreppslista:  

Tabell 1 beskriver begrepp som förekommer i rapporten 

Begrepp:  Förklaring:  

7/24 krav 

7/24 krav innebär att man ens verksamhets system 

ska fungera 7 dagar i veckan och 24 timmar om 

dygnet. 

Assembler 
Är ett programmeringsspråk som är mycket 

maskinnära som används främst på stordatorsidan 

Bakåtkompatibilitet 
Om en teknik kan använda indata som genererats av 

en äldre enhet. 

Batch-job 
Är en exekvering av en serie av program på en dator 

utan manuell exekvering 

CICS 
Står för Customer information Control System och 

är en transaktionshanterare 

COBOL 
Är ett programmeringsspråk som främst används på 

stordatorsidan för stora bassystem 

CPU 

Står för Central Process Unit och är den enhet som 

exekverar alla program i en dator genom hämtning 

av maskininstruktioner.  

CPU-sekunder 

CPU-sekunder är den tid som används av en 

applikation och det är efter den tiden som 

prissättningen sätts för många applikationer på 

mainframe 

DB2 

Är en databashanterare som arbetar med IMS och 

CICS samt IDAA för att hantera den data som 

behövs lagras 

Distribuerade plattformen  

 En applikation – en server inte som i mainframe där 

alla applikationer delar på samma resurser I en 

hårdvarukomponent. 

IBM Redbooks 

Detta är dokumentation som IBM skriver 

kontinuerligt om sina egna produkter som 

undervisningsmaterial och introduktion till visa 

produkter. 

IDAA 

Står för IBM DB2 Analytics Accelerator. Är en 

accelerator för DB2 för att snabba upp stora och 

tunga databasfrågor. 

IMS 
Står för Information Mangement system och är en 

transaktionshanterare 

JCL 

Står för Job Control Language och används för att 

instruera systemet hur de ska köra ett batch job eller 

starta ett subsystem  

Linux 
Linux är ett operativsystem som härstammar från 

UNIX.  

ROI Return Of Investment 

System Z 
Är en stordatorserie från IBM som från början var 

en hel grupp av maskiner som nu har gallrats ihop 
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och går under benämningen System Z 

TCO Total Cost of Ownership 

UNIX 

UNIX är en grupp operativsystem som från början 

kommer ifrån Bell Labs. Under benämningen finns 

t.ex. Linux, Solaris, AIX  

Windows Är ett operativsystem som är utvecklat av Microsoft. 

x86-servrar 
Samlingsnamn för en familj av binärkompatibla 

CPU:er 

z/OS 
Operativsystem från IBM som är menat att köras på 

system z från IBM 

 

1. Bakgrund 

1.1 Inledning 

En plattform är en bas för kompatibla datorer som kan kör t.ex. samma operativsystem och 

applikationsprogram som IMS och COBOL-program(Techopedia u.å.). Ett exempel på en 

plattform kan vara en laptop med Windows som operativsystem eller som i mitt fall en stordator 

som kör z/OS som operativsystem med applikationer skrivna i COBOL.  

 

Vidare i rapporten kommer jag använda begreppet mainframe för att beskriva IBMs mainframe. 

Jag använder begreppet mainframe istället för den svenska översättningen ”stordator”, för det är 

det begreppet som används mest för att beskriva plattformen både nationellt och internationellt. 

 

Den här rapporten är skriven för att ta reda på vad en till synes allmänt okänd IT-arkitektur som 

kallas mainframe, egentligen används till. Arkitekturen har funnits länge, men den omnämns av 

någon anledning inte på skolans linje för informatik. Hur kan det komma sig? Den används trots 

allt i högsta grad än idag. Arkitekturen tappade förvisso successivt mark till nyare arkitekturer i 

slutet av förra seklet och vem har inte en egen persondator där hemma. På dessa små maskiner 

kör även stora företag många av sina tillämpningar(Ebbers et al, 2011). Den stora datorn var på 

väg att försvinna runt millennieskiftet, men den fick en renässans och har fortfarande en central 

roll inom framför allt större företag. Dock pratas det inte så mycket om dessa stora datorer. Ur 

detta föddes ett intresse för att ta reda på hur dessa mainframes, ibland även liknade med stora 

djur, speciellt elefanter och dinosaurier, överlevde in i det nya millenniet. Man skulle ju, som 

titeln anspelar på, kunna säga att dinosauren faktiskt rockade loss och lärde sig att dansa(Hunter, 

2006). 

 

Mainframe är en IT-arkitektur som hanterar stora datamängder som används främst för att 

hantera stora transaktionsvolymer t.ex. kreditkorttransaktioner eller banktransaktioner och 

används av verksamheter med kritiska uppgifter som t.ex. lån för en bank(Ebbers et al, 2011).  

För kommersiell användning har mainframe sina rötter ända tillbaks till 1960-talet och har 

fortfarande stor betydelse för många av företag och organisationer. Mainframe spelar en viktig 

roll för verksamheter eftersom det är en säker, tillgänglig och stabil plattform(Vinaja, 2014). 

 

Det var en arkitektur som uppfattades som klumpig och omodern på 90-talet och som inte kunde 

hänga med i utvecklingen. En arkitektur som var på väg att avvecklas under många år och var 
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nästan helt uträknad av företag vid millenniumskiftet. När den inte avvecklades vid 

millenniumskiftet började flera företag istället satsa på att anpassa sin mainframearkitektur efter 

marknadens behov. Företagen insåg att det var en arkitektur som skulle finnas kvar många år. 

En gammal plattform behövde anpassa sig efter teknikens utveckling och ta till sig marknadens 

behov för att överleva. En arkitektur som uppfattades som en stor och klumpig sak blev en 

arkitektur som var anpassad efter den nyaste och modernaste tekniken idag. En arkitektur som 

anpassade sig blev alltså en dinosaurie som lärde sig att dansa(Šochová et al, 2012). 

Den hjälpte människan att sätta sin fot på månen och den har hjälpt stora företag med sina 

vardagliga och kritiska uppgifter sedan 60-talet(Brodkin, 2014).  
Figur 1 

 
 

Eftersom det fortfarande är en väsentlig del inom IT borde det talas mer om mainframe, 

utbildningar borde hållas i Sverige och det borde vara en större diskussion om arkitekturen 

runtom på lärosätena idag(Waites et al 2013). Tyvärr har mainframe hamnat i skuggan av nyare 

arkitekturer och det finns företag som försöker avveckla sin mainframearkitektur eller outsourca 

systemet. Det problem som syns idag är att det inte förs diskussioner om mainframe på 

lärosäten längre runt om i världen och med det minskar kännedomen drastiskt om arkitekturen. 

Löser man inte detta problem kommer kompetensen sakta försvinna inom området(Waites et al, 

2003). En sökning på www.antagning.se med nyckelorden ”Mainframe”, ”Stordator”, 

”COBOL”, ”Assembler”, ”JCL”, ”IMS”, ”CICS”, ”DB2” visar att det inte finns några kurser för 

dessa områden på högskola/universitet och med stor sannolikhet inga kurser i allmänhet för 

mainframe. Jag använde mig utav de nyckelorden för att de representerar stora byggstenar på 

mainframeplattformen. Många företag har uppfattningen att nyexaminerade personer inte vill 

arbeta med mainframe eftersom det är en gammal och udda plattform. De som går någon 

datateknisk utbildning idag kommer sällan i kontakt med en mainframe i undervisningen(Waites 

et al 2013). 

 

 

Eftersom det inte finns utbildningar i den utsträckning som behövs har nyrekryteringen stått still 

eller varit liten och det har lett till att det inte har kommit in nytt blod på företag och 

http://www.antagning.se/
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organisationer. Majoriteten av de som arbetar med mainframe idag har en hög medelålder. Det 

innebär att inom några år så är det många som går i pension och med det försvinner viktig 

kompetens på företagen. Detta är ett globalt problem som flera stora företag med en mainframe 

arkitektur står inför(Waites et al, 2003). Hur ska man lyckas lösa att kompetensen försvinner 

runtom i världen? 

 

Jag ska undersöka varför mainframe fortfarande är konkurrenskraftigt efter 50 år på marknaden 

och vilken roll det spelar för stora företag och organisationer. Det problem som stora företag 

står inför idag med att kompetensen sakta försvinner har lett till att jag även vill undersöka hur 

medvetenheten för arkitekturen är.  

1.2 Frågeställning  

92 % av de 100 ledande globala bankerna använder mainframe som sin basarkitektur. 

Mainframe kan därför anses som en av de ledande arkitekturerna inom bankväsendet för 

högtransaktionsverksamheter(Green, 2014). Denna rapport tar upp vad det är som gör att 

mainframe fortfarande är en ledande arkitektur inom sitt område och vad det beror på. Min 

huvudfrågeställning med rapporten är: 

 

 Varför är mainframe fortsatt konkurrenskraftigt efter 50 år på marknaden och varför 

behöver arkitekturen uppmärksammas i olika forum, speciellt på Sveriges lärosäten.  

 

Jag kommer att utgå ifrån SEBs perspektiv eftersom det är deras synsätt jag ska belysa. Det kan 

därför skilja sig i svar från SEBs perspektiv och hur andra ser på saken. SEBs perspektiv är 

deras syn är på området och vad de har för uppfattningar och åsikter inom olika områden. 

Utifrån min huvudfrågeställning har jag tagit fram en del underfrågor som ska hjälpa mig att 

förstå och kunna besvara min frågeställning. 

 

 Hur anses medvetenheten vara för mainframe? 

 Vilken roll spelar mainframe inom ett större företag, som t.ex. en affärsbank?  

 Hur påverkar den önskade tillämpningen valet av plattform? 

 Hur kommer det sig att mainframe hittills har överlevt hoten från nyare alternativ? 

1.3 Problematisering av frågeställning 

Det problem som jag ser med mina frågeställningar är att om den kunskap som ges via 

rapporten verkligen är generaliserbar eller inte. Eftersom jag ska intervjua SEB och IBM är 

mycket av informationen sekretessbelagd och mycket av den angivna informationen kan inte tas 

med pga. Sekretessen. Eftersom det inte finns någon tidigare svensk forskning inom området 

kan det vara svårt att hitta relevanta vetenskapliga inslag från svenska forskningsområden. Det 

betyder att jag måste ta till mig vetenskaplig litteratur som kommer från andra länder på 

internationell nivå.  

 

Ett problem som jag tror kan uppstå med mina frågeställningar är att de personer som jag ska 

intervjua är personer som har lång erfarenhet inom mainframe och den distribuerade världen 

och det kan vara så att de personerna är en aning påverkade av det de arbetat med och anger 

partiska inslag. 



10 

 

1.4 Avgränsning 

IBM:s mainframe är ett brett område och därför kan det vara svårt att göra en avgränsning, 

därför har jag valt att fokusera på mainframeplattformen som en helhet och inte gå in i detalj 

alltför mycket i olika hårdvaru- eller mjukvarukomponenter. Jag kommer inte att fokusera på 

något praktiskt arbete på mainframeplattformen.  

1.5 Intressenter  

De som kommer vara intresserade av denna rapport är framförallt människor som arbetar med 

mainframe eller har någon relation till mainframe t.ex. Applikationsutvecklare, inköpare av 

system, lärosäten, både lärare och forskare samt elever och organisationer. Eftersom det inte 

finns några utbildningar på svenska universitet/högskolor längre så vill jag ge kunskap inom 

ämnet så att lärosäten förstår varför det är viktigt att fortsätta lära ut äldre tekniker och inte 

enbart hoppa på tåget med nya tekniker.  

1.6 Kunskapsbidrag 

Det har inte bedrivits någon tidigare svensk forskning om mainframe idag och det gör att 

kunskapen som ges via denna rapport är unikt för Sverige. Det kunskapsbidrag som jag vill ge 

med rapporten är att uppmärksamma arkitekturen i samhället så att svenska lärosäten får upp 

ögonen för denna bortglömda komponent som fortfarande är viktig för svenska företag idag. Jag 

vill ge kunskap om arkitekturen, vad det är, vad den används till och varför arkitekturen 

fortfarande behövs. 

 

Rapporten är skriven på uppmaning av SEB som har sett att det är en dålig medvetenhet för 

plattformen både i samhället och internt inom företaget. Kunskapen som ges via rapporten 

kommer kunna användas som en ögonöppnare för SEB för att visa varför plattformen 

fortfarande behövs i dagens verksamheter och vad som kommer hända om man inte kan 

motverka den dåliga trenden att nytt blod inte kommer in på de svenska företagen och om inte 

utbildningar upprättas på de svenska lärosätena. 

1.7 Syfte 

Syftet med denna rapport är att undersöka varför en arkitektur som har funnits för kommersiell 

användning sedan 1960-talet fortfarande finns kvar idag. Avsikten med rapporten är att förklara 

och undersöka varför företag och organisationer håller sig kvar vid arkitekturen och vara en 

ögonöppnare och introduktion för projektledare och IT-arkitekter för att kunna få förståelse för 

plattformen och inse några problem som det finns idag. 
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2. Metod 

2.1 Datainsamling: 

Jag använda mig utav en kvalitativ ansats i denna rapport med intervjufrågor som primär 

insamlingskälla av data. Intervjuerna följde en semistrukturerad och ostrukturerad strategi för att 

enligt Oates (2006), kunna ge så personliga och utförliga svar som möjligt. Semistrukturerade 

frågor är enligt Oates (2006) en rad av frågor, men under en intervju kan ordningen av frågor 

ändras för att inte störa flödet i intervjun. Detta är bra enligt Oates (2006) för då kan 

respondenten prata mer detaljerat och få in mer egna åsikter och uppfattningar. Ostrukturerade 

frågor är enligt Oates (2006) en fråga som kan vara ett ämnesområde som respondenten får tala 

fritt om och ta in egna åsikter och problem som respondenten har uppfattat. Med denna strategi 

har den som intervjuar mindre kontroll och ska sitta och lyssna mest och störa så lite som 

möjligt enligt Oates (2006). Jag har valt denna strategi eftersom jag vill undersöka enskilda 

individers uppfattning om olika fenomen och då passar ostrukturerade och semistrukturerade 

frågor enligt Oates (2006). De personer jag kommer att intervjua är personer på SEB och IBM. 

Jag har valt SEB eftersom det är ett företag som har en mainframelösning som sin basarkitektur 

och de har en lång erfarenhet inom området. IBM har jag valt eftersom att SEB har en nära 

kontakt med IBM i form av att de är huvudleverantör av mainframe och de står för majoriteten 

av support inom området.  

 

Jag valde att intervjua två företag eftersom jag vill undersöka hur SEBs perspektiv är jämfört 

med IBMs perspektiv på mainframe. Intervjuerna var runt 30min – 80min beroende på person. 

Det jag menar med beroende på person är att vissa personer av olika skäl inte kunde besvara alla 

frågor. Det kan vara sekretess eller kunskapsmässigt belagda skäl, därför kunde de bli kortare 

intervjuer medan andra respondenter hade en bredare kunskap och kunde svara på fler frågor. 

Jag började intervjuerna med några frågor om deras erfarenhet inom området för att få reda på 

vilken kompetens respondenten har. Detta är bra för enligt Oates (2006) kan man uppfattas mer 

professionell och på det sätt kan respondenten öppna upp sig mer angående vissa frågor, det kan 

hjälpa en att ställa relevanta följdfrågor och därigenom få en uppfattning om vilka frågor jag 

skulle fokusera på. 

 

Studien utfördes på SEB och jag hade möjligheten att ha informella samtal med personer om 

mainframe och med det öka min egen förståelse för ämnet och genom det kunna ställa relevanta 

intervjufrågor till respondenterna.  

  

Jag hade en egen arbetsplats på SEB hos mainframeteknikerna och till de som arbetar med 

mainframe. Det kunde göra så att jag blev påverkad och tog en partisk ställning till mainframe. 

Jag hanterade detta genom att intervjua till största del personer som inte arbetar direkt med 

mainframe för att få en nyanserad bild över området. Jag intervjuade personer både från 

mainframe- och den distribuerade plattformen men även IT-arkitekter som sträcker sig över alla 

plattformar för att inte riskera att bli partisk i svaren. 
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2.2 Presentation av företagen 

SEB: Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) är en nordeuropeisk affärsbank med verksamhet i 

stora delar av världen. Banken är från början en hopslagning av två banker. Stockholms 

Enskilda Bank som grundades 1856 och Skandinaviska Banken som grundandes 1863 som 

slogs ihop 1972. Banken har runt 17 000 anställda spritt över hela världen(SEB, u.å.). 

 

IBM: International Business Machines corporation (IBM) är ett amerikanskt teknologi- och 

konsultföretag. Grundades år 1911 och är från början en sammanslagning av tre företag. Det 

finns idag över stora delar av världen och har över 400 000 anställda(IBM History, u.å.). 

 

2.3 Respondenterna 

R1: Respondent 1 arbetar med Business Support på den distribuerade plattformen. 

Respondenten har en gedigen erfarenhet inom både mainframe och distribuerade system. 

 

R2: Respondent 2 arbetar som IT specialist på System Z där respondenten hjälper kunder att 

lyckas med sina projekt på mainframe. Har enbart jobbat på mainframeplattformen. 

 

R3: Respondent 3 arbetar som Solution Expert och hjälper SEB med vägledning i olika frågor 

på mainframe plattformen. Har arbetat både på mainframe och distribuerade system.  

 

R4: Respondent 4 arbetar som Technical Designer och har i stor utsträckning hand om IDAA 

plattformen.  

 

R5: Respondent 5 arbetar som Principal Architect och arbetar mycket med strategiska frågor på 

mainframe plattformen. Har arbetat under en lång tid på mainframeplattformen.  

 

R6: Respondent 6 arbetar som IT-arkitekt på mainframeplattformen. Har en gedigen erfarenhet 

av mainframe,  

 

R7: Respondent 7 arbetar som Enterprise Architect. Arbetat både på mainframe och på den 

distribuerade sidan med applikationsfrågor. Har en gedigen erfarenhet och arbetar med 

applikationstillämpningar. 

 

R8: Respondent 8 Arbetar som IT-arkitekt på mainframe, arbetar främst med bankens 

bassystem som inlån/lån. Har arbetat som programmerare både med COBOL och Assembler. 

 

R9: Respondent 9 har titeln Financial Services Industry Architect. Arbetar med strategiska 

vägval för att deras kunder ska kunna lyckas med sina projekt. Hjälper till med mycket 

finansieringsfrågor. 

 

R10: Respondent 10 har titeln Head of Core Operating Systems. Respondenten arbetar med 

strategiska frågor för mainframeplattformen och har hand om mycket administrativa uppgifter.  
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2.4 Urval av intervjupersoner 

Jag och min handledare på SEB har diskuterat och gått igenom vilka personer som kunde vara 

relevanta att intervjua på SEB och IBM. Vi har tagit hjälp av andra personer så som solution 

experts för att kunna hitta de personer som kan svara på de frågor som jag sökt svar på. En 

solution expert är en person som har lång erfarenhet inom området, minst 10års erfarenhet. De 

personer som var relevanta för denna rapport är de som har haft en lång erfarenhet av 

mainframe och den distribuerade plattformen. Lång erfarenhet inom området har jag klassat 

som minst 10 år. Respondenternas arbetserfarenhet och kompetens varierade, detta för att få en 

bred bild över området och inte bara fokusera på en målgrupp och utsättas för att få en partisk 

bild över området. 

 

2.5 Utformning av intervjufrågor: 

Utformning av intervjufrågor formades som en kvalitativ undersökning där respondenterna fick 

svara på frågor om mainframe. Jag har format intervjufrågorna utifrån vad jag har strävat att få 

kunskap om inom mainframeplattformen. När jag har bokat intervjuer med personer har jag 

bokat två timmar åt gången för att enligt Oates (2006) skulle inte respondenten känna sig 

stressad pga. tidsbrist. Jag undvek att ha för långa intervjuer för att minimera risken att enligt 

Oates (2006) trötta ut respondenten och att svaren därigenom skulle kunna bli irrelevanta och 

osammanhängande. De frågor som jag ställde till respondenterna varierade beroende på person. 

Innan jag började utforma intervjufrågorna satt jag mig ner och tog fram exempel på frågor som 

jag kunde tänkas ställa till respondenterna. Vid en andra genomgång av frågorna var det många 

som inte höll måttet då det fanns vinklade frågor så jag fick sätta mig och verkligen fundera på 

frågor som inte skulle vara vinklade. Jag utformade frågorna så att det inte skulle vara ledande 

frågor. Jag gjorde detta eftersom jag inte ville styra frågorna i en eftersträvad riktning. Jag 

ställde neutrala frågor som inte tog en viss sida så att respondenten kunde återge egna 

uppfattningar och åsikter inom området.  

 

Grundfrågorna som jag ställde till respondenterna var de som är beskrivna nedanför. Sen kom 

det upp följdfrågor under intervjuerna som jag inte kunnat förutse innan och därför kunde vissa 

intervjuer fokusera mycket på ett område medan en annan intervju täckte in något annat område. 

 

2.5.1 Intervjufrågor om respondenten (Bakgrundsinformation om respondenten): 

- Hur länge har du jobbat med mainframe? 

- Vad är det du arbetar med inom mainframe, eller vad har du för relation till mainframe? 

- Har du arbetat med mainframe på något annat företag än SEB/IBM? 

 

2.5.2 Relevanta intervjufrågor: 

- Beskriv kortfattat vad mainframe är per defintion för dig? 

- Hur tycker du att medvetenheten för mainframe är?  

- Vilka styrkor ser du med mainframe? 

- Vilka svagheter ser du med mainframe? 

- Hur ser du på användningen av Linux i mainframe? 

- För- och nackdelar med det? 

- Varför lever mainframe arkitekturen kvar? 
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- Kan övriga plattformar konkurrera med maninframe? 

- Vilken roll spelar mainframe kontra andra plattformar ur din horisont? 

- Hur påverkar en önskad tillämpning valet av plattform? 

- Finns det nya tillämpningar som gör mainframe fortsatt konkurrenskraftigt? 

2.6 Etiska aspekter 

För att intervjuerna ska behandlas korrekt har jag följt Brymans (2011) riktlinjer, som tar upp 

några krav som man bör följa. De är informationskravet, nyttjandekravet, konfidentialitetskravet 

och samtyckekravet. Innan intervjun påbörjades ställdes frågan om de godkände att jag spelade 

in intervjuerna, och om de sa ja kunde jag spela in intervjun. Genom det uppfylls 

informationskravet 

 

För att rapporten skulle uppfylla konfidentialitetskravet informerades respondenterna om att 

personlig information som namn inte kommer att användas i rapporten. För att uppfylla 

nyttjandekravet informerades informanterna om att den information som ges i intervjun endast 

kommer att användas i rapporten. 

 

För att uppfylla samtyckekravet kunde respondenter tacka nej till intervjuer och det var helt 

frivilligt att ställa upp.  

2.7 Analysmetod: 

Jag valde att spela in intervjuerna och transkribera materialet för att enligt Oates (2006) få en 

exakt dokumentation av intervjuerna och för att säkerställa att empirin var fri från tolkning. 

Denna transkribering har hjälpt mig mycket när jag analyserat vad som sagts och med det gett 

mig värdefull information.  

 

När jag hade sammanställt resultatet utifrån de genomförda intervjuerna sammanställde jag 

några problem som hade identifierats via intervjuerna. Analysen består av två delar först en 

analys av de uppkomna problemen sen en analys av varför mainframe lever kvar. De problem 

som jag hittade i litteraturen jämförde jag med de problem som blev identifierade via 

intervjuerna. Jag har kategoriserat de problem som identifierades till de två kategorierna brist på 

utbildningar, dålig kännedom om plattformen. Det fanns även andra problem som identifierades 

via intervjuerna men eftersom jag har avgränsat mig så var inte de relevanta i min undersökning.  

 

Vid analys av intervjumaterialet letade jag efter likheter för att kunna hitta samband mellan 

olika frågor. Jag letade även efter svar som skiljer sig från mängden eftersom att jag ville se 

varför det kunde vara olika uppfattningar av samma ämne. Jag gjorde en jämförelse mellan det 

material som jag fick in via intervjuer med skrivet material t.ex. IBM Redbooks och 

vetenskapliga artiklar. Vid analysen ställde jag mig kritisk till vad respondenterna hade sagt för 

att kunna argumentera för och emot olika påståenden och på det sätt få en nyanserad bild över 

området. 
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2.8 Bortfall 

I vissa fall besvarades frågor i samband med andra frågor och det resulterade i att jag valde att 

inte upprepa frågan, för att inte störa flödet i intervjun eller för att uppfattas som ofokuserad. 

Frågan ”Hur länge har du jobbat med mainframe” besvarades ofta med frågan ”Har du arbetat 

med mainframe på något annat företag än SEB/IBM” och ”Vad är det du arbetar med inom 

mainframe, eller vad har du för relation till mainframe?” Av sekretesskäl kunde inte några 

respondenter svara på alla frågor och genom det kunde inte alla frågor besvaras. Det var oftast 

följdfrågor som inte kunde besvaras av sekretesskäl.  

 

Jag intervjuade sammanlagt 15 personer både på SEB och IBM. Jag har tagit med 10 

respondenter i denna rapport eftersom fem av respondenterna gav med sig innehåll som var 

utanför mitt område, svar som jag inte tyckte var relevant eller svar som var osammanhängande. 

Det var även svar som inte stämde överens med det inlästa materialet och därför fick jag väga 

svaren och avgöra om det fanns en tillräcklig trovärdighet för att kunna ta med det i rapporten. 

Det var även så att några respondenter inte hade tid att ställa upp på intervju och därför fall de 

bort. Jag valde att inte ta med svaren från respondenterna som hade osammanhängande svar för 

att det var personer som inte hade arbetat med mainframe eller som inte kommer i kontakt med 

det i sitt arbete. Det var personer som visste väldigt lite om arkitekturen och det var många 

frågor som inte kunde besvaras därför valde jag att inte ta med det.   

 

Totalt tillfrågades 18 personer att ställa upp på intervju och det var 15 personer som ställde upp 

på intervjuer och totalt 10 personer som hade information som behandlas i rapporten. 

 

Eftersom SEB är en enterprise organisation med It-system både för mainframe och den 

distribuerade sidan och har haft en mainframe sedan 1972 ansåg jag att det var ett relevant 

företag att ta med i denna rapport. Jag ansåg att IBM är ett bra företag att ta med i rapporten då 

det är dem som kan mest om arkitekturen och som står för majoriteten av support inom området. 

Eftersom jag enbart intervjuat två företag i Sverige så mister jag mycket av åsikter och 

uppfattningar från andra personer på andra svenska företag men jag anser att den insamlade 

informationen är i den omfattningen att två företag räckte att ha med. 

 

2.9 Litteraturstudie 

Förutom intervjuer använde jag mig utav skrivet material för datainsamling. Detta gjorde att jag 

kunde ifrågasätta svaren från intervjuerna med det material som jag har läst. Det skrivna 

materialet var min sekundära insamlingskälla av data. Jag sökte efter material i olika databaser 

som DIVA, Scopus, IEEE Explore, Web of Science m.fl. Eftersom IBM har en lång erfarenhet 

med sin produkt ända tillbaks till 1950-talet så finns det mycket skrivet om det. På de olika 

databaserna som jag har använt mig utav så kommer det oftast upp flera hundra om inte tusen 

sökresultat på de termer som jag använt och jag har behövt göra en bred avskalning. IBMs 

redbooks använde jag som källa för att få förståelse för ämnet men även som referens eftersom 

det är skrivet material av personer som har arbetat på IBM.  

 

Dessa böcker ger en bra bild över området och jag anser att de är relevanta inom det området jag 

valde att undersöka då de skriver utifrån ett nyanserat perspektiv. Eftersom termen mainframe 
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har blivit missvisande på senare år då det är fler komponenter som täcks in i den beskrivningen. 

När jag sökte enbart på mainframe kunde det vara svårt vid en första anblick och veta om det 

var system z plattformen från IBM som jag har valt att skriva om eller om det t.ex. har varit 

ihopklustrade Windows eller UNIX servrar. Det gick vid flera tillfällen inte att enbart läsa 

abstract för att kunna veta vilken komponent det skrevs om så jag behövde ofta läsa större delar 

av de vetenskapliga artiklarna för att se om det var mitt område det skrevs om och om det fanns 

något relevant innehåll som jag hade användning av.  

 

Jag använde databaserna Web of Science och IEEE Explore mycket eftersom det var där som 

jag fick mest relevanta resultat för mig att ha med i rapporten. Den information som var relevant 

var den informationen som rörde mina frågeställningar och artiklar som inte var för gamla och 

jag ville inte ha med utdaterad information då utveckling av plattformen sker kontinuerligt. I de 

andra databaserna var det oftast många artiklar om enskilda avgränsade komponenter i 

mainframe som jag inte berör i min rapport och därför fall de bort. 

 

Nyckelord som jag bl.a. använde mig utav på olika databaser kan ses i bilaga 1. 

 
Jag valde att göra en litteraturstudie eftersom det är enligt Oates (2006) ett bra sätt att få 

kunskap inom området. Jag kunde med detta få en generell bild över området och se vad som 

kännetecknar mainframe och vad andra företags perspektiv är på arkitekturen. Denna 

litteraturstudie gav mycket material och jag behövde göra en avskalning. Ett exempel är IBMs 

redbook introduction to the mainframe som är över 700 sidor lång(Ebbers et al, 2011).  

 

Sökte man enbart på mainframe så kom det upp varierande mycket innehåll på respektive 

databas. Det här var hur många sökträffar jag fick på respektive databas med sökordet 

”mainframe”. 

 

Table 1: Sökresultat 

Ulrichweb 15 

Summon 127 231 

ERIC 393 

Google Scholar 403 000 

IEEE Explore 1419 

Web of Science 1940 

Scopus 5454 

ACM digital library 8206 

DIVA 17 

Det finns alltså väldigt mycket material skrivet om mainframe men som jag beskrev så bara för 

att man söker på mainframe så handlar inte allt om IBMs mainframe utan det kan vara 

ihopklustrade servrar som även går under den benämningen. 
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2.10 Metodkritik 

Jag valde att använda mig av en kvalitativ ansats med intervjufrågor för insamling av primärdata 

istället för en kvantitativ ansats med enkät som insamlingskälla. Detta gjorde jag för att jag ville 

ha personliga och djupgående åsikter och uppfattningar som inte en enkät skulle kunna ha 

åstadkommit enligt Oates (2006). Enligt Bell (2006) finns det några nackdelar med att använda 

intervjuer som insamlingskälla av data och det är att det är en subjektiv teknik som riskerar en 

hög grad av bortfall. Det tar lång tid och det är svårt att analysera innehållet som ges via 

intervjuer. Enligt Bell (2006) så leder en kvalitativ ansats med intervjuer som 

primärinsamlingskälla av data endast till att ett fåtal personer får möjlighet att bidra med sina 

åsikter och uppfattningar. Enligt Bell (2006) så riskerar man vid transkribering att höra fel och 

att viktig information kan gå förlorad. 

 

Intervjufrågorna var semistrukturerade och ostrukturerade frågor, jag valde detta eftersom enligt 

Oates (2006) får man en mer verklighetstrogen bild och bättre uppfattning om respondenten 

berättar vad den vill och inte är helt styrd av intervjufrågorna. Respondenterna hade blivit 

förvarnade att jag skulle intervjua dem och jag skickade ut frågor innan för att de skulle få tid att 

tänka över frågorna. Detta kan vara bra för att man enligt Oates (2006) på så sätt framstår mer 

trovärdig. Det kan leda till en missvisande bild om respondenterna får förbereda sig men jag 

ansåg att det inte gjorde något utan bara var till fördel eftersom de då kunde tänka över svåra 

frågor som kanske inte hade kunnat besvaras annars.  

2.11 Källkritik - Litteratur 

Jag har i första hand valt litteratur som är vetenskapliga artiklar för att öka trovärdigheten i 

rapporten. Jag har även använt Redbooks som är skriven av personer som jobbar på IBM. Ett 

exempel på en källa från IBM är deras ”redbooks” som är utförlig dokumentation om deras egna 

produkter. Jag har tagit till mig vetenskapliga artiklar för att kunna få en mer nyanserad bild av 

mainframe och undersökt andras uppfattning om arkitekturen. Jag har gjort så eftersom jag vill 

kunna styrka de svar jag får in via intervjuerna och på det sätt öka trovärdigheten.  

 

Jag har sökt mycket på databaser som Scopus, IEEE Explore och Web of Science etc. för att 

kunna hitta vetenskapliga artiklar inom området. Jag har valt vetenskapliga artiklar eftersom det 

ökar trovärdigheten för rapporten och så att jag inte utsätts för partiska inslag i min rapport. 

 

Förutom vetenskapliga artiklar och skrivna böcker inom området så har jag även använt mig 

utav internetbaserade kanaler. Vid användandet av dessa kanaler fick jag göra en bedömning om 

dessa källor var trovärdiga då de flesta av de källorna är skrivna av företag och de kan vara 

vinklade.  

 

De kriterier som jag satt upp var att vetenskapliga artiklar och annat skrivet material behövde 

vara av en sådan karaktär att det handlade om mainframe i stora drag. Ett annat kriterium var att 

det skrivna materialet behövde handla om mina frågeställningar i stora drag för att jag skulle 

kunna ta med dem. Jag satt upp dessa kriterier eftersom jag inte ville använda enskilda 

vetenskapliga artiklar som enbart skrev två rader om mainframe. Jag ville använda utförlig 

dokumentation som handlade om mainframe i stora drag. 
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2.12 Källkritik – Intervjuer  

Majoriteten av respondenterna är anställda på SEB men jag har även intervjuat anställda på IBM 

för att kunna få en mer överskådlig blick över området för att sedan kunna jämföra svaren 

mellan dem. Respondenterna har haft olika arbetsuppgifter och det har varierat mycket för 

vilken kompetens personen har. 

 

Några av de personer som jag har intervjuat har ofta en lång erfarenhet på mainframe 

plattformen och har inte arbetat på någon annan plattform. Detta gör att svaren som kommer 

från de personerna med lång och ensidig erfarenhet kan vara partiska i sina svar. De vill inte 

säga något ont om sin plattform som de har arbetat med större delen av sitt liv. Samma sak 

gäller de personer som har arbetat enbart eller länge på andra plattformar. De ser enbart sin egen 

plattform som den starkaste och de andra plattformarna som något långt borta, omodernt och 

dåligt. Det riskerar att bli en partisk bild till fördel för den plattform man arbetar på. 

Jag har därför valt att intervjua personer både på mainframe och distribuerade sidan för att få 

multipla perspektiv över området. 

3. Teoretiskt ramverk 

3.1 Vad är mainframe? 

Termen mainframe kan ha flera olika innebörder beroende på vem man frågar och vilket område 

den personen tillhör. Mainframe är en central definition av en stordator. Under senare år har 

denna definition blivit missvisande då UNIX och Windows servrar som klustrats ihop också har 

kallats för mainframe(Hunter, 2006). Den definition jag ska ta upp i denna rapport är IBMs 

mainframe.som ofta går under benämningen system z. 

 

Mainframe är en IT-arkitektur som är ämnad för att hantera stora datamängder t.ex. 

Kreditkorttransaktioner för organisationer och företag. Plattformen används främst för 

verksamheter som har affärskritiska applikationer som är i behov av en hög 

tillgänglighet(Ebbers, 2011). En plattform som har sina rötter långt tillbaks ända till 1950-talet 

har visat sig att den spelar fortfarande en stor roll för dagens verksamheter och att det är en 

hållbar byggsten inom IT och framförallt för stora It-företag(Vinaja, 2014). 

 

Denna definition är tagen från techterms som definierar olika teknikbegrepp inom IT-världen. 

 

”A mainframe is an ultra-high-performance computer made for high-volume, processor-

intensive computing. They are typically used by large businesses and for scientific 

purposes.”(Techterms) 

 

“Yet a mainframe can usually execute many programs simultaneously at a high 

speed.”(Techterms) 

 

Denna definition är till stor del beskrivande för vad en mainframe är men en viktig del glöms 

bort här. Det som inte finns med i denna definition är att en mainframe kan ha flera tusen 

användare och applikationer igång samtidigt. Ser man istället på hur IBM definierar sin egen 

produkt är det något mer likt detta som kommer upp. 
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“The IBM Dictionary Of Computing defines "mainframe" as "a large computer, in particular 

one to which other computers can be connected so that they can share facilities the mainframe 

provides (for example, a System/370 computing system to which personal computers are 

attached so that they can upload and download programs and data). The term usually refers to 

hardware only, namely, main storage, execution circuitry and peripheral units." (IBM History)  

 
Figur 2 EC12     Figur 3 BC12 

  

 
 

 

Den vänstra bilden är den nuvarande senaste versionen 

av en Enterprise mainframe med benämningen EC12. En 

Enterprise mainframe är avsedd för större verksamheter 

som har stora transaktionsvolymer. Den högra bilden är 

den senaste versionen av en Business mainframe med 

benämningen BC12. Denna mainframe är avsedd för 

mindre verksamheter för kunder som inte har behovet av 

en enterpriseserver. Det är vanligt att verksamheter köper 

BC12 för att sedan växa ur den och uppgradera till en 

Enterprise server(Ebbers et al, 2011). 

 

Denna bild är tagen på SEB och visar den första 

kommersiella mainframe som användes på SEB. Denna 

arkitektur har benämningen System/360 och bilden visar 

det grafiska gränssnittet som man arbetade ifrån på den 

tiden. Mycket har förändrats sedan dess. 

 

 

 

 

3.2 Vad har mainframe för styrkor och 
Figur 4: Källa egen 

http://s3images.coroflot.com/user_files/individual_files/original_10331_cvtzruxstoroddqkbye_wv59x.jpg
http://www.silicon.de/wp-content/uploads/2013/07/9312619813_ef1318617c_h.jpg
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svagheter?  

3.2.1 Mainframes styrkor 

Mainframe sägs vara 99,999% tillgänglig och en arkitektur som sällan ligger oplanerat nere. 

Mainframes främsta styrka är att den är tillgänglig till nästan 100 % av tiden. Detta gör att 

kritiska verksamheter som banker, sjukhus, försäkringsbolag och i mitt fall SEB kan lita på 

denna arkitektur(Ebbers et al 2011).  

 

En kritisk verksamhet som förlitar sig på att deras system alltid fungerar och de inte utsätts för 

dataintrång och haveri. IT verksamheten idag växer kontinuerligt i världen och det sätts hela 

tiden stora krav på verksamheter att de ska kunna hantera mer och mer. Det betyder att en 

verksamhet måste kunna skala bra, alltså skalbarheten måste fungera på ett bra och effektivt 

sätt. Att skala bra betyder att man kan klara av att bygga ut arkitekturen utan att försämra 

prestandan negativt. Skalbarheten är något som mainframe klarar av bra(Mühe et al, 2012).  

 

Kritiska verksamheter som hanterar känslig data måste kunna lita på och förhindra att den 

känsliga informationen inte kan kommas åt av någon utomstående utan behörighet. Det betyder 

att säkerheten måste vara hög. Eftersom att IBM har lång erfarenhet inom området så har IBM 

lärt sig att hantera säkerheten effektivt och det anses som en säker plattform(Vinaja, 2014) 

 

Tillgänglighet, skalbarhet och säkerhet är mainframes största och omtalade styrkor. Men en 

styrka som det inte talas lika mycket om är att mainframe är bakåtkompatibel.  

 

Bakåtkompatibilitet innebär att applikationer som man har utvecklat t.ex. på 60- eller 70-talet 

fungerar fortfarande och körs idag. Det spelar ingen roll om man har uppdaterat hårdvara eller 

mjukvara i sina system utan applikationerna fungerar ändå även på de senaste maskinerna. En 

verksamhet kanske måste kompilera om sina program för att dra nytta av nya funktioner men 

applikationerna fungerar fortfarande. Det är en styrka som många andra plattformar inte 

har(Gandy, 2014). 

 

Övriga styrkor med mainframe är att den har redundans inbyggt och att den möjliggör 

konsolidering av flera system. Redundans innebär att man bygger in mer resurser i ett system 

för att underlätta och säkerställa att om något går fel i ett system så kraschar det inte. Man 

bygger alltså in mer resurser som utför samma arbetsuppgifter som ska fungera som en vakt i 

systemet för att inte förlora vital data för att kunna behålla den spänstighet och tillgänglighet 

som behövs i arkitekturen(Ebbers et al, 2009). 

 

Virtualisering går ut på att fördela en dators resurser till flera tillämpningar. I mainframe går 

virtualiseringen ut på att mainframe är en värd för flera servrar som delar på de resurser som 

mainframe tillhandahåller. Virtualiseringen ger möjlighet att olika operativsystem kan dela på 

samma resurser som hårdvaran tillhandahåller och genom det får varje virtuell server en egen 

dedikerad miljö. Det ökar säkerheten på mainframe att ha allt i en enskild server då 

applikationer inte behöver ha lika mycket extern kommunikation som om man hade hårdvara 

och mjukvara på separata noder(Miller et al, 2007). 
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Konsolidering innebär att man kan kombinera ihop flera fysiska hårdvarukomponenter till en 

enskild komponent. Det blir mer kostnadseffektivt att göra så eftersom det minskar 

komplexiteten för hårdvaran. Man får mindre hårdvarukomponenter att hålla koll på och man 

optimerar resursutnyttjandet, det går lättare att styra kostnaderna på hårdvara och mjukvara. 

Konsolidering kan även underlätta dataåtkomsten och det blir en högre tillgänglighet och 

snabbare svarstider till användarna genom att ha allt kombinerat i en enskild 

hårdvarukomponent(Ebbers et al, 2009). 

 

 
Figur 5 Visar överskådligt hur konsolidering går till 

 
Att hänga med i utvecklingen är inte alltid lätt och det kan anses vara speciellt svårt för 

mainframeplattformen som har sådan lång erfarenhet inom området och att den anses som 

gammal och klumpig. Att kunna applicera nya tekniker som kommer kontinuerligt på 

marknaden är ofta ett måste för att kunna vara fortsatt konkurrenskraftig. Ser på man på 

mainframe idag så körs den mest moderna tekniken som finns tillgänglig på marknaden i 

mainframe. Men även om mainframe kör den mest moderna tekniken idag så kan det vara svårt 

att hela tiden ligga i framkant och ta till sig nya tekniker. För att kunna dra maximal nytta av 

nya tekniker som kommer på marknaden måste mainframe kunna arbeta med andra plattformar 

menar KVSN et al, (2013). För att mainframe ska kunna leva vidare i framtiden enligt Vinaja, 

(2014) måste mainframe fortsätta utvecklas för att kunna hänga med i utvecklingen som den har 

gjort under en längre tid.  

 

Mainframearkitekturen är effektivt uppbyggd så att den kan använda hela sin kraft när det 

behövs. Det går att använda 100 % av dess CPU-kraft utan att prestandan påverkas. Det gör att 

tillgängligheten ökar och det går att lita på plattformen. Den kraschar inte eller stannar inte bara 

för att den är hårt belastad(Spruth, 2013). Kombinationen av hårdvara och mjukvara i en och 

samma arkitektur är till stor fördel för mainframe kontra andra plattformar(Ebbers et al, 2011). 

 

3.2.2 Mainframes svagheter: 

Mainframe brukar betraktas som dyr när det pratas om arkitekturen. Man får dock se på vad 

man får för pengarna jämfört med andra plattformar. Att köpa en mainframe är en stor 

investering för företag och organisationer och det kostar att använda arkitekturen men med 

tanke på dess kapacitet och vad den kan utföra så är det en prissättning efter det(Barnett, 2005). 
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Den största kostnaden som företag har för sin mainframearkitektur är för mjukvara. Då man 

oftast betalar för CPU-sekunder. Z/OS registrerar hur många CPU sekunder som varje 

applikation har använt och prissättningen utgår ifrån det(Stephens, 2011). 

 

Att IBM inte har några konkurrenter till sin mainframe i den utsträckning som det skulle 

behövas är en svaghet för de verksamheter och organisationer som använder mainframe eller 

som har funderat på att göra det. IBM tar betalt för användningen och deras prissättningsmodell 

har varit och är en stor utmaning för många verksamheter. Om det skulle finnas konkurrens på 

marknaden för IBMs mainframe så skulle hårdvara och mjukvara förmodligen vara billigare och 

fler skulle kunna använda arkitekturen utan att behöva vara rädda att använda plattformen pga. 

prissättningen(Berger, 2014). 

 

En svaghet som mainframe sägs ha idag är att kompetensen sakta försvinner. Det är en 

konsekvens av att majoriteten av de personer som arbetar med mainframe börjar närma sig 

pensionen. Detta är ett globalt problem som många stora företag med en mainframe arkitektur 

står inför(Waites et al, 2013). 

3.3 Vad är IDAA? 

IDAA står för IBM DB2 Analytics Accelerator och är en hårdvarukomponent som är 

vidareutvecklad av IBM. Det är en databasaccelerator för DB2 som är en databashanterare på 

mainframe. IDAA är en ny tillämpning som enbart funnits i några år och som används främst 

för att hantera stora och komplexa databasfrågor. Databashanteraren DB2 kan avgöra själv om 

en databasfråga ska köras i DB2 eller om det skulle ta lång tid och att det passar bättre att köra 

den i IDAA för optimering(Martin et al 2013).   

 

Företag och organisationer använder IDAA för att få en flexibilitet i sin verksamhet. Ett företag 

eller organisation kan få bättre svarstider på sina databasfrågor och genom att använda IDAA 

kan en verksamhet öka produktiviteten. IDAA är en snabb accelerator som kan genomföra 

databasfrågor snabbare. Med IDAA kan en verksamhet alltid analysera färsk data genom 

komponentens snabba bearbetning av data. Med IDAA kan man exekvera frågor och rapporter 

direkt mot transaktionsschemat(Martin et al 2013). Enligt IBM Blue Insights (2014) studie kan 

en databasfråga som i vanliga fall utan IDAA ta 10 minuter och kan nu med IDAA ske på 6 

sekunder.  

3.4 Vad är Linux och vilka fördelar finns det med användningen? 

Linux är ett operativsystem som härstammar ifrån UNIX operativsystemserien. Ett 

operativsystem som har fått stor genomslagskraft under senare år pga. att det är baserat på 

öppen källkod. Öppen källkod innebär att all kod som skrivs för att utveckla operativsystemet 

finns tillgänglig för allmänheten och vem som helst kan fortsätta och utveckla 

operativsystemet(Bergstra et al, 2007). 

 

Linux infördes på plattformen vid millenniumskiftet för att det är ett populärt operativsystem 

som används av många och det finns en hög kompetens inom det. Eftersom man såg att det 

fanns en liten kompetens på marknaden för mainframe införde IBM Linux då det finns hög 

kompetens för det(Turk et al, 2005). 



23 

 

 

Linux på mainframe kan medföra positiva förändringar. Genom att virtualisera fysiska servrar 

på mainframe kan en verksamhet reducera kostnader eftersom prissättningen för Linux är 

baserad på kostnad per kärna och inte för CPU-sekunder som många andra applikationers 

prissättning baseras på. Linux kan dra ned kostnaderna för hårdvara pga. Den konsolidering som 

möjliggör att mycket flyttas in i en enskild server. Genom att använda Linux kan en verksamhet 

även dra ned komplexiteteten eftersom färre antal komponenter av servrar och nätverk behövs. 

En fördel med Linux är att den är plattformsoberoende och kan placeras på alla plattformar och 

är inte knuten till en enskild. Det gör så att man får en flexibilitet med användningen av Linux 

och kan dra nytta av det(Bergstra et al, 2007).  

4 Resultat  

Nedanför presenterar jag den sammanfattning av information som jag erhållit från de 

genomförda intervjuerna. Endast det relevanta innehållet från intervjuerna har återgetts 

nedanför. Relevant information är den informationen som rör frågeställningen då några 

respondenter vid flera tillfällen under intervjuerna kom ifrån ämnet och började diskutera andra 

områden. Sammanfattningen har delats upp i rubriker där varje enskild rubrik är en av 

frågeställningarna som jag vill besvara i denna rapport.  

4.1 Hur anses medvetenheten vara för mainframe? 

Respondent 1: 

Enligt R1 så är medvetenheten mycket varierande beroende på person och sammanhang. De 

som har arbetat med plattformen älskar plattformen av något skäl och har någon slags hatkärlek 

till plattformen. Ser man på de som inte har arbetat med plattformen så är det enligt R1många av 

dem som betraktar plattformen som udda och omodern. Enligt R1 så anses plattformen som 

gammal som det under många år har varit osäkert om den ska få leva kvar eller inte och att den 

är på väg att avvecklas. 

 

R1 tror att medvetenheten är dålig pga. bristen på utbildningar på lärosätena i Sverige. Enligt R1 

finns det inte utbildningar i den utsträckning som det behövs för att kunna hålla uppe 

medvetenheten på företagen. Att mainframe har ansetts som en gammal komponent som inte 

supportar de nyare teknikerna tror R1 problemet är för att kunskapen är dålig för plattformen. 

 

Respondent 2: 

Enligt R2 så beror det på vem man frågar och i vilket sammanhang man pratar om för att kunna 

ta reda på hur medvetenheten är för mainframeplattformen. R2 säger att medvetenheten kan bli 

mycket bättre men i vissa fall så är den väldigt bra beroende på sammanhanget. R2 som hade 

utbildat trainees på IBM höll ett föredrag om IBMs mainframe och frågade innan vad de tyckte 

om System Z. De ansåg sig veta vad Z var och att de hade god kännedom om plattformen och 

det kom som en chock för R2 att kännedomen var så bra. Enligt R2 är medvetenheten 

varierande beroende på sammanhanget och vem man frågar. 

 

R2 ser även att medvetenheten är dålig i samhället i stort sätt. När IT-tidningar skriver om 

plattformen så har det inte fattat hela bilden och beskriver plattformen enbart som dyr, stor och 
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svår. Enligt R2 är det generellt en dålig kunskap om plattformen. 

 

Respondent 3: 

Enligt R3 så är medvetenheten mycket dålig. Det finns ett dilemma när någonting fungerar så 

glöms det bort. R3 menar att eftersom mainframe fungerar så bra och sällan går sönder glöms 

det bort och det är därför medvetenheten är låg eftersom ingen stöter på problem med 

plattformen så vet inte många om att den finns. Enligt R3 så borde Sveriges skolor ta till sig 

Academic Initiative från IBM för att göra så att medvetenheten blir bättre för plattformen. 

Enligt R3 finns inte samma kultur i Sverige som i USA där företag kan gå till sina lokala skolor 

och säga vad de vill att de ska utbilda eleverna i. Enligt R3 ligger inte hela ansvaret hos 

skolorna utan även hos de stora företagen som måste våga gå ut till skolorna och visa upp sig. 

Och visa att det finns en efterfrågan av vissa kunskaper och då kan medvetenheten öka. 

 

Respondent 5: 

Enligt R5 så är medvetenheten mycket dålig för plattformen förutom de som har arbetat med 

plattformen under en längre tid och de som är frälsta av plattformen. Enligt R5 hörs det ofta 

mycket dåliga och negativa saker om plattformen som saknar grund och det finns en aura att den 

betraktas som omodern och gammal. R5 skulle vilja se utbildningar på högskola/universitet för 

att medvetenheten ska öka och att fler personer får de kunskaper som efterfrågas idag. R5 skulle 

vilja se utbildningar inom Linux men även tillämpningskunskaper som IMS och CICS.  

 

R5 menar att nyrekryteringen inte sker i den utsträckning som det behövs och att medelåldern 

ökar på mainframeplattformen. Enligt R5 är nyrekrytering svår att göra då det inte finns 

utbildningar som erbjuder de kunskaper som efterfrågas. 

4.2 Hur kommer det sig att mainframe hittills har överlevt hoten från nyare 

alternativ? 

Respondent 1: 

Enligt R1 så var användningen av Linux en stor anledning till att modernisera plattformen och 

ett vägval där IBM kunde angripa och dra ned den negativa trenden och bilden av att mainframe 

är en omodern plattform. R1 menar att IBM införde Linux för att man såg kompetensbristen på 

mainframeplattformen. Enligt R1 fanns det mycket kompetens för Linux och då såg man det 

som en lösning till att modernisera och hålla kompetensen uppe på plattformen. Enligt R1 är 

grundarkitekturen en viktig anledning till att plattformen lever kvar idag och att den fortfarande 

anses som modern. 

 

Respondent 2: 

R2 menar att eftersom IBM har arbetat med att göra plattformen mycket anpassningsbar efter 

nya tekniker så gör det att mainframe fortsätter att vara konkurrenskraftigt även idag. Enligt R2 

arbetar IBM med att utveckla hårdvara, operativsystem och subsystem för att fortfarande vara 

konkurrenskraftigt. R2 tror dessutom att det har att göra med den stora investeringskostnad som 

man har gjort på mainframeplattformen. Enligt R2 ligger bankers bassystem på mainframe och 

att migrera ut dessa system skulle kosta mycket pengar och man skulle egentligen inte få något 

mervärde av att göra det. Bakåtkompatibiliteten är en stor orsak enligt R2 för att de som har kört 

mainframe genom åren fortfarande kör det. De styrkor som mainframe har med stabilitet, 
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tillgänglighet och skalbarhet är några aspekter som gör att mainframearkitekturen överlevde 

hoten från nyare alternativ och lever kvar även idag enligt R2. 

 

Respondent 3: 

Enligt R3 så var en stor anledning till att man kan använda Linux på mainframe ett sätt att 

försöka modernisera plattformen och med det inte tappa kunder. R3 tror att om man inte hade 

börjat använda Linux på mainframe så hade det varit svårt att övertyga sig själv och andra om 

att mainframe fortfarande är en strategisk och konkurrenskraftig plattform. Annars kanske 

plattformen inte skulle leva kvar. Enligt R3 beror mainframes framgång till stor del på 

arkitekturen. En smart arkitektur som fanns från början finns även kvar idag. R3 tror att 

mainframes arkitektur är förutsättningen till att den kommer kunna vidareutvecklas. 

Respondent 4: 

Enligt R4 så lever mainframe kvar eftersom det skulle kosta för mycket pengar att byta ut 

arkitekturen mot någonting annat. Det är investeringskostnaden som sätter stopp för en 

migrering. Enligt R4 har en ny tillämpning kommit på marknaden som är en 

hårdvarukomponent som har benämningen IDAA och det den gör är att snabba upp stora och 

komplexa databasfrågor. Enligt R4 så kunde en databasfråga tidigare ta många minuter som nu 

kan bearbetas mycket fortare. Det är en komponent enligt R4 för att IBM inte ska tappa kunder 

från mainframe och databashanteraren DB2 till andra databashanterare och plattformar.  

4.3 Hur påverkar den önskade tillämpningen valet av plattform? 

Respondent 4:  

R4 menar att det sällan är så att en applikation placeras på en plattform för att den är bäst 

lämpad där utan det är oftast bestämt i förväg. R4 menar att om man köper ett nytt system i 

dagsläget placeras det oftast på den distribuerade sidan för att man inte har något annat val. Det 

gör det svårare att välja plattform själv. Det finns inte så många leverantörer av applikationer för 

mainframe och det gör det svårt och tar bort den valfrihet som behövs menar R4. 

 

Respondent 9: 

Enligt R9 så ska man se på om man ska utveckla en applikation själv eller om man ska köpa en 

applikation och vad det finns för alternativ. R9 menar att plattformsvalet kan vara bestämt i 

förväg som ett krav för en applikation. Alla plattformar har sin egen karaktäristik och är bra på 

olika saker och det ska ligga till grund för vart en applikation ska hamna enligt R9.  

 

Respondent 2: 

Enligt R2 så pågår det ett ”religionskrig” mellan plattformarna och en applikation placeras på 

den plattform där man har mest kompetens. En plattform väljs oftast i förväg för en applikation 

enligt R2. Man utgår inte från applikationen för att välja plattform. Enligt R2 måste man utgå 

ifrån applikationen för att sedan välja plattform och inte tvärtom. R2 menar att det måste finnas 

mer Enterprise arkitekter som rör alla plattformarna och kan svara på var en applikation bäst 

placeras. 

 

Respondent 5: 

Enligt R5 beror valet av plattform helt på leverantörerna. Enligt R5 finns det en brist på 

leverantörer av applikationer för mainframeplattformen och då blir det naturligt att applikationer 

som man köper hamnar på den distribuerade plattformen. R5 tror inte att mainframe skulle vara 
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förstahandsvalet av plattform för en applikation i dagsläget pga. bristen på leverantörer av 

applikationer till mainframe. 

 

Respondent 10: 

Enligt R10 påverkar en applikation valet av plattform mycket beroende på vad man vill få ut av 

den. Det kan vara aspekter som kostnad och tid som påverkar valet enligt R10. Vill man ha upp 

en plattform snabbt så kanske inte mainframe är första valet, för det tar längre tid på mainframe 

plattformen enligt R10. En ekonomisk aspekt kan vara att man bara räknar på TCO och inte 

ROI och det kan påverka hur valet av plattform är för en applikation enligt R10. 

4.4 Vilken roll spelar mainframe för en affärsbank? 

Respondent 7: 

Enligt R7 ska man köra de mest affärskritiska applikationerna på mainframe. Enligt R7 kan det 

vara applikationer som inlån för en bank som behöver en hög tillgänglighet och säkerhet. Enligt 

R7 så har bankerna 7/24 krav på sig och då är det bara mainframe som kan möta detta krav. Det 

finns ingen alternativ arkitektur för de affärskritiska systemen. R7 menar att en verksamhet som 

har bra kunskaper inom UNIX så kommer UNIX vara förstavalet av plattform och vice versa. 

 

Respondent 5:  

Enligt R5 så spelar mainframe stor roll för bankens bassystem. Enligt R5 behöver bankerna 

mainframe för att kunna upprätthålla den robusthet och tillgänglighet som behövs för att kunna 

sköta sin verksamhet. R5 menar att banken har så mycket information lagrat i mainframe och 

den informationen måste kunna hanteras på något sätt och då är mainframe förstavalet. Förutom 

det så anser R5 att det är en stor investeringskostnad som gör att man fortfarande kör sina 

applikationer på mainframe och inte på någon annan plattform.  

 

Respondent 6:  

Enligt R6 så använder företag och organisationer mainframe för att den har en bra kapacitet och 

skalbarhet. R6 menar att det inte finns någon som kan slå mainframe på kapaciteten, de 

parallella arbetsuppgifterna som mainframe klarar av samt att ändra saker under resans gång. 

Enligt R6 använder man mainframe också för att man kan ta ner system utan att påverka 

systemet. R6 menar att mainframe är en plattform som anpassar sig mycket bra efter vad som 

efterfrågas av markanden  

 

Respondent 8: 

Respondent 8 menar att man endast ska köra sina affärskritiska system på mainframe och det 

som inte behöver vara på mainframe ska heller inte vara där. Mainframe är oslagbar på sin 

stabilitet och att köra igenom last och det finns inga konkurrenter för de uppgifterna enligt R8. 

En bank vill ha stordatorn för att det är en oerhört stabil och säker plattform enligt R8.  
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5 Analys 

I detta kapitel redovisar jag den analys som jag gjort under de genomförda intervjuerna. De 

identifierade problemen har inte behandlats på något annat vis än att jag har tagit de från 

intervjuerna och generaliserat dem. De identifierade problemen jämförs och analyseras med 

teorin. Under intervjuerna har det förekommit liknande problem och det presenterar och 

analyserar jag här. 

 

Problem 

P1: Brist på utbildningar för mainframe både på lärosäten och för företag. 

P2. ”Religionskrig” mellan plattformar 

P3: Valet av plattform är bestämt i förväg eller av kunskapsmässiga skäl och väljs inte utifrån 

applikationens bästa. 

P4. Dålig medvetenhet för plattformen 

P5. Brist på kompetens 

P6. Mainframearkitekturen anses vara omodern och kommer att avvecklas 

Tabell 3: beskriver de problem som har identifierats via intervjuerna 

 

Jag kategoriserade problemen enligt följande: 

 

Dålig kännedom om plattformen: 

P2. ”Religionskrig” mellan plattformar 

P3. Valet av plattform är bestämt i förväg eller av kunskapsmässiga skäl och väljs inte utifrån 

applikationens bästa. 

P4. Dålig medvetenhet för plattformen 

P6. Mainframearkitekturen anses vara omodern och kommer att avvecklas 

 

Brist på utbildningar: 

P1: Brist på utbildningar för mainframe både på lärosäten och för företag. 

P5. Brist på kompetens 

5.1 Dålig kännedom om plattformen: 

Några av respondenterna säger att mainframeplattformen inte anses vara en tillräckligt kraftfull 

eller stabil plattform för att kunna möta dagens marknadsbehov. Denna uppfattning har enligt 

respondenterna sin grund i att medvetenheten för plattformen är generellt låg och därför uppstår 

icke sakliga utsagor. Respondenterna menar att de som har arbetat med plattformen förstår 

plattformen och vet vad den är bra respektive dålig på och varför den fortfarande gör avtryck i 

dagens organisationer och företag. 

 

” [---] Det är många främmande som betraktar mainframe som omodernt. En gammal 

IT-arkitektur som inte har hängt med i tiden och fortfarande finns kvar och på något 

sätt ska avvecklas. Det tycker jag är den generella bilden av mainframe. [---]” 

Respondent 1 
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Under de genomförda intervjuerna har ofta benämningen ”religionskrig” kommit upp i olika 

sammanhang. Ett ”religionskrig” mellan den distribuerade- och mainframeplattformen som har 

handlat om vilken plattform som är bäst lämpad för applikationer. Problemet med 

”religionskrig” mellan plattformarna har enligt respondenterna funnits under en längre tid men 

börjar först nu sakta avta främst pga. moderniseringen av plattformen med införandet av Linux 

och virtualisering. 

 

”Jag tycker att alla former av ”religionskrig” är ganska olyckliga för att de blir liksom 

känslor och historik istället för fakta [...]. Det är sällan konstruktivt. Men kanske ändå 

mänskligt beteende. Medvetenheten är totalt på marknaden väldigt låg. Det är ju på 

grund av som jag ser det bara någonting som fungerar oftast som många tar för givet 

[---]”  Respondent 9 

 

” [---] Det ”religionskrig” som har varit kommer sakta att erodera eftersom 

skillnaderna mellan plattformarna blir mindre och mindre. Som förut var väldigt stark 

har blivit mindre. [...]. Dålig medvetandegrad och dålig insikt är vad det handlar om[--

-]” Respondent 10 

 

En studie som är gjord av Compuware har undersökt hur stor påverkan nya teknologier och 

trender har på mainframeplattformen. Studien visar att medvetenheten för mainframe är 

generellt dålig hos de som jobbar på den distribuerade plattformen. Studien omfattar 350 

CIOs(Chief Information Officer) uppfattningar. 

 

Enbart en tredjedel som arbetar som applikationsutvecklare på den distribuerade plattformen har 

god kännedom om mainframe plattformen. Ca 43 % har limiterad förståelse för 

mainframeplattformen och hela 20 % har ingen befintlig kunskap om plattformen(Compuware, 

2013). 
Figur 6 
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Under de genomförda intervjuerna ansågs ett stort problem i att det var en dålig medvetenhet för 

mainframeplattformen. Enligt respondenterna var det många som inte kände till vad plattformen 

är bra respektive dålig på och IT-arkitekter förstod ofta inte varför mainframeplattformen 

används och varför det är en viktig del för organisationer och företag. 

 

” [---] Inom IT-branschen skulle det vara bra om den var bättre och att vi hade en 

högre förståelse. IT-professionells skulle behöva ha en bättre förståelse för det.”  

Respondent 9 

 

Enligt Stephens (2009) behöver IT-arkitekter ha en god kännedom om mainframeplattformen 

för att det är där företags och organisationers mest affärskritiska och bassystem körs. De 

behöver ha den kunskapen om plattformen för att kunna ge rekommendationer och ta viktiga 

beslut kring plattformen, t.ex. en applikation ska flyttas eller om den ska vara kvar. Det problem 

som syns är enligt Stephens (2009) att IT-arkitekter ser mainframeplattformen som en liknande 

plattform som den distribuerade, att ingenting nytt händer på plattformen och att den snart 

kommer att avvecklas eller ersättas. 

 

Under de genomförda intervjuerna så har frågan ”Hur påverkar en önskad tillämpning valet av 

plattform?” ofta besvarats med att det är valt i förväg eller att kompetensmässiga skäl ligger till 

grund för plattformsval.  

 

” [---]Det är många gånger som arkitekter eller applikationsägare sitter och har skapat 

en ny applikation och jag vet att x86 är en bra plattform så det ska vi ha, istället för att 

här har jag en applikation och vända sig till någon annan och säger hej jag har den här 

applikationen och jag har de här kraven, vilken plattform skulle passa bäst då? Det 

händer liksom inte. [---]” Respondent 2 

  

” [...] I de flesta fall iaf på SEB att mycket nytt skapas på de andra plattformarna. Där 

är det så att mycket är köpta system av det här som kommer in. Då har man inte så 

mycket val [...] Jag tror tyvärr att det är så att plattformen eller tillämningen styr inte 

plattformen utan det är bestämt i förväg.” Respondent 4 

 

På grund av den saknade medvetenheten för plattformen som Stephens (2009) pratar om bland 

IT-arkitekter väljs plattform inte alltid utifrån applikations bästa. Det väljs ofta utifrån vad man 

har bäst kompetens i inom ett företag eller en organisation. Medvetenheten ligger till stor del till 

grund för hur en plattform uppfattas, om den uppfattas omodern och gammal eller t.ex. 

nyanserad och kraftfull. Enligt respondenterna så passar det inte att köra alla applikationer på 

mainframe men applikationer som ska hantera stora datamängder dagligen klarar oftast inte av 

att ligga på någon annan plattform. Enligt respondenterna så ska de applikationer som behöver 

hög tillgänglighet, skalbarhet och säkerhet ligga på mainframe. 
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5.2 Brist på utbildningar: 

Den dåliga medvetenheten som det sägs vara beror enligt respondenterna till stor del på att det 

inte finns tillräckligt med utbildningar på marknaden idag. Utbildningar för de som arbetar med 

mainframe finns ofta inte i Sverige till den utsträckning som det behövs enligt respondenterna 

utan de behöver åka till USA eller till Storbritannien för att få den utbildningen. Respondenterna 

säger även att det beror på att det inte längre finns några kurser eller att det förs diskussioner om 

det på lärosätena längre.  

 

” [---] Medvetenheten kan höjas och inte minst på universitet och på skolor. Det finns 

ett 1000 tal mainframes installerade i världen och någon behöver jobba med de här och 

det kommer inte att försvinna inom de närmsta 10 åren eller inom de närmsta 20 åren. 

De finns en framtid för de som vill jobba inom mainframe plattformen.” Respondent 10 

 

”Det är kompetensen. Inflexibiliteten att det inte finns ett stort utbud på marknaden[...]  

Sen har du COBOL sidan att kompetensen brister, det är en plattform som glöms bort 

på lärosätena. Nu har man börjat köra det här i USA att många universitet har kommit 

igång med mainframekunskaper.” Respondent 7 

 

Enligt Waites et al (2013) kommer inte mainframe försvinna inom de närmsta åren och de 

system som körs på mainframe behöver förvaltas och hanteras. Medelåldern på mainframe 

plattformen ligger mellan 55-60 år enligt Dayton Semerjiian som är en senior vice-president på 

CA Technologies. Nya människor behöver slussas in i den här världen för att kunna hålla uppe 

kompetensen och inte drabbas drastiskt när människor går i pension och viktig kompetens 

försvinner. 

 

” [---] Definitivt så är det en värld som kommer leva kvar många år efter att jag har 

gått i pension och där kommer vi få ett jättebekymmer med nyrekrytering om inte 

skolorna liksom börjar svänga över till det hållet. Det är en realitet att när 50-

talisterna som jag tillhör går i pension försvinner mycket folk på alla de här företagen 

och myndigheter. Grejerna kommer att vara kvar.” 

Respondent 7 

 

IBM har insett att det här är ett stort problem och att något måste göras för att lösa problemet. 

Därför skapade IBM Academic Initiative som var menat att introducera mainframe till studenter 

på lärosäten runt om hela världen. Det var menat att studenter skulle kunna få kunskaper inom 

mainframe för att på det sättet slussas in i mainframevärlden och sedan kunna arbeta med det 

(Waites et al, 2013). 

 

Enligt Phillips et al, (2013) är nyrekryteringen svår eftersom det inte finns många universitet 

längre som erbjuder mainframekurser och att mainframeplattformen har fått ett rykte att den 

anses som omodern och gammal och att arkitekturen inte används i dagens samhälle. 

 

Det finns en annan intressant aspekt som respondenterna påpekade och det är att företag har en 

uppfattning om att det inte finns människor som vill arbeta med mainframe och det sätter stopp 

för nyrekryteringen. Det är alltså inte bara IBM och lärosätena som har ett ansvar att anordna 
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kurser och utbildning utan företag måste skaffa sig en annan inställning till nyrekryteringen och 

se hur efterfrågan är på marknaden och basera sina beslut efter sakliga skäl istället för att enbart 

resonera kring det. 

 

”Jo det gör jag och jag tror att många företag tänker fel som säger att det inte finns 

folk som vill jobba med stordatorn. För det klassiska att säga att det inte finns folk som 

vill jobba med stordatorn. Jag tror definitivt det finns folk som vill jobba med 

stordatorn. Saken är att folk inte vet vad stordatorn är. [---]”Respondent 4 

 

Enligt Vinaja, (2014) behövs det införas kurser på lärosäten runt om i världen idag men det 

behövs kurser inom andra områden förutom enbart COBOL. De bör vara kurser som inkluderar 

flera områden som arkitektur, system administration och drift etc. Vinaja, (2014) menar att det 

är en stor skillnad mellan den kompetensen som ges via dessa kurser och den kunskapen som 

efterfrågas på företagen idag och det är därför viktigt att införa kurser för mainframe men med 

ett större innehåll och utsträckning. 

 

5.3 Varför lever mainframe fortfarande kvar idag? 

En mainframe används som sagt av stora organisationer, som banker, försäkringsbolag, sjukhus 

etc. organisationer som behöver hantera stora datamängder och applikationer som är i behov av 

skalbarhet och tillgänglighet. Företag och organisationer som förlitar sig på att deras IT-system 

fungera(Ebbers et al, 2011). Enligt respondenterna så finns det få konkurrerande arkitekturer för 

att kunna köra stora bassystem som t.ex. inlån för en bank.  

 

Enligt respondenterna beror mainframes framgång på arkitekturen, hur den var uppbyggd från 

början och att den tekniken fortfarande lever kvar idag. En arkitektur som är stabil, tillgänglig, 

säker, bakåtkompatibel och har mycket redundans inbyggt.  

 

”Jo det är för by design [...] Om man ser på sin basarkitektur påverkar det vad man 

kan göra[...] På grund av mainframes design what works yesterday will work tomorrow 

var det lättare att byta ut hårdvara och operativet mot vad de andra har. [...] Jag tror 

arkitekturen är förutsättningen till att den kommer kunna vidareutvecklas bättre än 

andra. [---]” Respondent 3 

 

”De här byggstenarna som vi pratade om förut skalbarhet, tillgänglighet, säkerhet osv, 

där tror jag att mainframe kan spela en större roll hos våra kunder idag [---] vi gör 

mycket för att den här plattformen ska vara fortsatt konkurrenskraftigt. Ser man på 

kostnadssidan så är det många som tycker att mainframe är dyrt. Ser man just på de 

här byggstenarna som vi har pratat om så gör vi mycket dels i hårdvaran dels i 

operativsystemet och subsystemet så gör vi mycket för att den ska vara utvecklande” 

Respondent 2 

 

Den bakåtkompatibilitet som mainframe har med att applikationer som utvecklades på 60-talet 

fortfarande fungerar idag är en stor anledning till att mainframearkitekturen fortfarande lever 

kvar enligt respondenterna. Det gör att man inte behöver utveckla nya system bara för att det 

kommer nya uppdateringar för operativsystemet eller uppdateringar i hårdvaran. Det som 
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fungerade då fungerar även nu. Enligt respondenterna finns inte bakåtkompatibiliteten på de 

andra plattformarna och det är där mainframe har varit stora och konkurrenskraftiga jämfört 

med andra plattformar  

 

”Det här med att den är bakåtkompatibel är att applikationer som skrevs på 60-talet 

kan fortfarande köras idag på mainframe.[...] Mycket har liksom skett och framförallt 

har det som var tanken i början när man byggde 360 var att det skulle vara 

bakåtkompatibelt. Men med Z ska man inte behöva skriva om applikationerna. Sen 

kanske man måste kompilera om dem för att kunna dra nytta av ny funktionalitet. Men 

vill man inte det så kommer fortfarande applikationen att fungera.” Respondent 2 

 

Den stora investering som företag har gjort i mainframearkitekturen genom åren är en stor 

anledning till att företag och organisationer håller sig kvar vid plattformen. Det skulle kosta för 

mycket att byta ut arkitekturen mot något annat utan att egentligen få något mervärde och 

förlora de viktiga byggstenar som mainframe har och är bra på enligt respondenterna. 

 

”det finns två aspekter på det. Dels tror jag att det finns en så stor kodbas och att det 

kommer kosta för mycket pengar att byta plattform. Ser man på det rent konkret kan 

man alltid diskutera hur mycket pengar man faktiskt tjänar på att byta plattform” 

Respondent 4 

 

”Jag tror det har att göra med den investering som man har gjort och fortsätter att 

göra. Om man tittar på banker idag så har de stora core banksystemen som går på 

mainframe idag, varför skulle den inte finnas kvar? det betyder att man skulle behöva 

konvertera bort allt det där och starta nya applikationer från annan hårdvara. Frågan 

är då vad har jag egentligen uppnått?” Respondent 2 

 

Enligt respondenterna var det en stor brytpunkt för mainframe vid millenniumskiftet, då man 

kunde köra Linux på mainframe. Det var ett sätt att försöka modernisera plattformen och inte 

förlora kunder. Det var ett vägval från IBMs håll för att kunna vara fortsatt konkurrenskraftiga 

enligt respondenterna. 

 

”Om inte Linux hade dykt upp så tror jag att vi fortfarande hade befunnit oss i en 

problematisk situation att övertyga att Z var en strategisk plattform för banken.” 

Respondent 3 

 

Linux var enligt respondenterna ett sätt att kunna åtgärda den brist av kompetens som syns på 

marknaden. Eftersom Linux är ett populärt operativsystem som används mycket idag så finns 

det stor kompetens för det och därför var det ett val från IBMs sida enligt respondenterna att 

införa Linux på mainframe för att kunna hålla uppe kompetensen. Eftersom verksamheter har 

under en längre tid haft svårt att hitta kompetens till plattformen så var det en anledning till att 

införa Linux på plattformen. Den virtualisering som mainframe möjliggör är en anledning enligt 

respondenterna till att man kunde övertyga sig själva och andra att plattformen fortfarande är en 

strategisk plattform som utvecklas och det syntes med införandet av Linux. Genom 

virtualiseringen blir mainframe och de andra plattformarna enligt respondenterna mer lika 

varandra och det är till stor del tack vare Linux. Respondenterna menar att det blir billigare att 
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köra Linux på mainframe eftersom det inte är samma prissättning där för applikationerna som 

på z/OS och det innebär att man kan dra stor nytta av Linux. 

 

”Grejen med Linux var att den var öppen och en hel del av leverantörerna kunde 

erbjuda och det var en grej som IBM också supportade. IBM vill ju självklart att det ska 

vara en attraktiv plattform. [---]” Respondent 7 

 

”Ja det var liksom IBMs sätt att angripa detta och införde support för Linux då. Jag 

tror det var i början av 2000. Då var det en konsekvens att man såg den negativa 

trenden att mainframe var en omodern plattform. Det saknandes kompetens och det var 

komplext samt att det var väldigt dyrt.” Respondent 1 

 

En sista sak som respondenterna nämnde är en ny tillämpning på marknaden. Det är en 

hårdvarukomponent med benämningen IDAA. Denna hårdvarukomponent är enligt 

respondenterna det senaste från IBM för att visa att mainframe är fortsatt konkurrenskraftigt. 

Det är en databasaccelerator för DB2. Enligt respondenterna är det en hårdvarukomponent som 

har fått stor genomslagskraft den senaste två åren, då en databasfråga som kunde ta lång tid 

förut nu kan ta minuter eller sekunder. 

 

”Fördelen med IDAA är att det är en hybrid, man kan köra både snabba och stora 

transaktioner. Det som finns i DB2 är en optimerare som kan bestämma själv om 

queryn ska skötas av DB2 eller om den ska tas ut och stoppas in i IDAA. ” 

Respondent 4 

 

Enligt en studie som IBM har gjort om Analytics innebär hårdvarukomponenten mycket för att 

kunna få en stor insikt i sin egen verksamhet och kunna vara i framkant i utvecklingen. 

 

“That means huge productivity gains and faster decisions, because people are no 

longer waiting for analysis. The faster I can get insight, the faster we change the game 

and outcome. In this economy, speed is a critical advantage in successfully changing 

the business direction.” (IBM Blue Insight, 2014) 
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6 Diskussion & Slutsatser 

Huvudsyftet med rapporten var att undersöka vad det är som gör att mainframe fortfarande lever 

kvar efter 50 år och varför det fortfarande är konkurrenskraftigt samt undersöka hur 

medvetenheten för plattformen är.  

 

Delfrågor: 

 Hur anses medvetenheten vara för mainframe? 

 Vilken roll spelar mainframe inom ett större företag, som t.ex. en affärsbank?  

 Hur påverkar den önskade tillämpningen valet av plattform? 

 Hur kommer det sig att mainframe överlevde hoten från nyare alternativ? 

 

Huvudfråga:  

 

 Varför är mainframe fortsatt konkurrenskraftigt efter 50 år på marknaden och varför 

behöver arkitekturen uppmärksammas i olika forum, speciellt på Sveriges lärosäten. 

 

För att kunna besvara huvudfrågan behövde delfrågorna bli besvarade. 

Under de genomförda intervjuerna identifierades flera problem som kategoriserades och dessa 

problem analyserades och stärktes sedan med annan litteratur. Nedanför besvaras varje delfråga: 

 

Hur anses medvetenheten vara för mainframe? 

Det framkom av alla respondenter att medvetenheten för plattformen är låg, både för de som 

arbetar på den distribuerade plattformen och på de svenska lärosätena. En medvetenhet som 

grundar sig i att det inte finns tillräckligt med utbildningar på marknaden och att plattformen har 

fått ett dåligt rykte i att den anses som omodern och gammal. Att man inte pratar om mainframe 

eller har kurser om mainframe på de svenska lärosätena visar på den dåliga medvetenheten för 

plattformen. 

 

Vilken roll spelar mainframe inom ett större företag, som t.ex. en affärsbank? 

Mainframe spelar stor roll för de företag som använder arkitekturen. En verksamhet har sina 

bassystem på mainframe och de skulle inte kunna köra dessa system på någon annan plattform 

utan att förlora den tillgänglighet, skalbarhet och säkerhet som applikationerna förlitar sig på. 

För bankerna som har 7/24 krav på sig finns det ingen alternativ arkitektur att köra sina 

bassystem på. 

 

Hur påverkar den önskade tillämpningen valet av plattform? 

Det framkom att en plattform sällan väljs utifrån var en applikation är bäst lämpad att köras utan 

det är valt i förväg eller av kompetensmässiga skäl. Det beror på att medvetenheten inte är bra 

bland de IT-arkitekter som ska ta de stora besluteten och de har inte riktigt den kunskapen om 

mainframeplattformen för att kunna förstå vad som är bra respektive dåligt med mainframe. Det 

kom även fram att det ”religionskrig” som har varit bland plattformarna har varit en bidragande 

orsak var vart en applikation ska hamna och att plattformsvalet därmed inte alltid har baserats 

på sakliga skäl. Det ”religionskrig” som har varit börjar nu sakta avta pga. moderniseringen av 

plattformen och den ökande användningen av Linux. 
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Hur kommer det sig att mainframe hittills har överlevt hoten från nyare alternativ? 

Den arkitektur som fanns från början, som IBM hade byggt med en bra tillgänglighet, 

skalbarhet, säkerhet och mycket redundans, är en stor anledning till att arkitekturen lever kvar 

idag. Den investeringskostnad som många företag och organisationer har gjort i arkitekturen 

anses som en stor anledning till att man inte har bytt ut arkitekturen mot nyare alternativ. Det 

skulle kosta för mycket att byta plattform utan att få något egentligt mervärde. Att IBM arbetar 

flitigt med att anpassa plattformen efter marknadens behov är en stor anledning till att 

mainframe fortfarande är konkurrenskraftigt och att IBM kommer med nya tillämpningar som. 

t.ex. IDAA som gör att de blir billigare och snabbare att köra olika applikationer på mainframe. 

Linux var en stor anledning för att IBM skulle kunna hålla mainframeplattformen fortsatt 

konkurrenskraftigt och om det inte hade införts i mainframe skulle plattformen förmodligen se 

mycket annorlunda ut. 

 

Undersöka varför mainframe är fortsatt konkurrenskraftigt efter 50 år och varför 

arkitekturen behöver uppmärksammas i olika forum, speciellt på lärosäten i Sverige? 

Sammanfattningsvis beror mainframes genomslagskraft genom åren på plattformens arkitektur 

med tillgänglighet, skalbarhet, säkerhet, redundans och konsolidering. Det är byggstenar som 

IBM byggde mycket bra på 60-talet och som fortfarande finns kvar idag. Det är en plattform 

som fortfarande används av tusentals företag runt om i världen för att det oftast inte finns några 

alternativa arkitekturer för affärskritiska applikationer och det är för mycket investerat för att 

byta plattform. Att IBM kommer med nya tillämpningar och nya sätt att modernisera 

plattformen är ett stort skäl till att plattformen lever kvar idag då IBM jobbar med att det ska 

hela tiden bli enklare och billigare att använda plattformen.  

 

Mainframe behöver uppmärksammas för att det är en plattform som används av så många 

företag och organisationer runt om i världen och någon måste jobba med dem. Den 

kompetensbrist som råder kan motverkas genom att höja medvetenheten på lärosätena i Sverige, 

så att elever får den kompetensen med sig och får en förståelse för plattformen och kan arbeta 

med det. Företagen måste även ta sitt ansvar och våga gå ut till skolorna och visa att det finns 

jobb att söka och att det är en viktig arkitektur som de behöver kompetens till.  

 

Jag tycker det är viktigt att fortsätta lära ut gamla tekniker på lärosätena för att inte tappa viktig 

kompetens som behövs på många företag och organisationer i världen. Mainframe är en 

plattform som nästan alla människor kommer i kontakt med dagligen och därför tror jag det är 

viktigt att lära ut dessa kunskaper så att de vardagliga uppgifter som vi ser som en självklarhet 

även kommer finnas där i framtiden. Det ”religionskrig” som har varit och fortfarande är i viss 

mån tror jag beror på att medvetenheten är dålig för varandra och därför har det lett till svåra 

konsekvenser i vissa fall. Ett ”religionskrig” som enligt mig har sin grund i att det inte finns 

utbildningar i den utsträckning som det behövs för att kunna hålla uppe medvetenheten för 

plattformen. En medvetenhet som brister leder till rykten så som att mainframeplattformen är 

omodern och gammal.  

 

Att företag har uppfattningen att nyexaminerade människor inte vill jobba med plattformen 

tycker jag är ett stort bekymmer och ett problem som har lett till att företag inte har gått ut och 

letat efter människor som vill jobba på plattformen. Tvättar man bort stämpeln att plattformen är 

omodern, gammal och att ingen vill jobba med den tror jag att det skulle vara en mycket 
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attraktiv plattform för nyexaminerade människor. Det vill säga om de kom i kontakt med 

plattformen i sina studier så att de förstår varför den behövs och vad den är bra respektive dålig 

på.  

 

En sak som inte kom upp via intervjuerna angående plattformens överlevnad genom åren, var 

genombrottet med internet på 90-talet. Det är en faktor som jag trodde var självklar och som 

många skulle prata om och ta upp som en avgörande faktor för att plattformen fortfarande lever 

kvar. Jag tror att internet var en viktig anledning till att mainframe fortfarande lever kvar 

eftersom det gjorde så att man kunde flytta ut sin bank från bankkontoren till sängkammaren 

och göra sina bankärenden via datorn eller via sin smartphone och surfplatta men även att 

många saker gick mycket snabbare och smidigare att utföra.  

 

Skulle man blicka framåt i tiden för att se vad det är som gör att mainframe kommer leva kvar 

tror jag att en verksamhet med en mainframearkitektur måste kunna ta till sig fyra saker 

CAMS(Cloud, Analytics, Mobile och Social). Fyra byggstenar som det pratas mycket om idag 

som verksamheter måste hantera kontinuerligt, då det kommer nya tekniker på marknaden på 

löpande band. Eftersom dataflödet hela tiden växer i världen med en rasande fart, ställer det 

stora krav på att verksamheter ska klara av mer och mer och därför tror jag att det är dessa fyra 

byggstenar som kommer att vara en avgörande faktor till om en verksamhet kan ta till dig den 

stora datamängd som marknaden genererar. Det kombinerat med att IBM fortsätter att utveckla 

plattformen och visa för sina kunder att det är en attraktiv plattform. IBM måste göra det 

enklare och billigare att använda. Lyckas man med det och att lyckas höja medvetenheten för 

plattformen på företag och lärosäten så tror jag att mainframe kommer leva kvar under en 

överskådlig framtid. 
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