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Abstract  
This study discusses how migrating a legacy system to an object-oriented language 
works, and what kind of effect it generates. There are various methods that an 
organization can use when they want to migrate their legacy systems. The three most 
common procedures we found are reengineering, wrapping and redevelopment. The 
study will focus on how migration can be done and what the impact might be. Our case 
study has involved studying a public authority which has mainly used redevelopment 
when implementing the migration, but they have also used both reengineering and 
wrapping on certain occasions. In summary, there are many problems that can occur 
when the system is to be moved away from COBOL to other languages and we will mainly 
focus on the decisions underlying its implementation, the different ways they can be 
carried through, and how the problems that can arise are handled during migration. The 
study showed that the aspects that had a major impact on the choice of method the time 
and funding. The authorities’ reason for the migration was to have better flexibility and 
availability which they have succeeded and is now, for example, available around the 
clock. The redevelopment that the authority has used in our case study does not show 
that migration makes maintenance costs decrease; rather increase because it added more 
features and the systems became more complex which resulted in higher expenses. The 
authorities’ migration project has had big delays and that is a trademark problem with 
redevelopment. One reason for this is because they are migrating the systems iteratively 
and migrates parts of systems when there is time and funding. This resulted in a big 
delay but they have also never failed a project in the aspect that they had to go back to 
COBOL or abort it. The study thereby shows that a project which uses iterative 
redevelopment will not work ideally if the work is time- or budget sensitive but the 
results will be beneficial and will increase mainly functionality and flexibility. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Programmering har existerat i olika generationer där det första programmeringsspråket 
kan ses som att det skrevs redan på 1800-talet av Ada Lovelace (Haigh, & Priestley, 
2015) men mycket har förändrats sedan dess. Runt år 1960 uppkom språket COBOL 
efter influenser från andra tidiga språk som existerade på den tiden (Coughlan, 2014). 
COBOL ingår i den tredje generationens programspråk, efter första generationen som 
var ren maskinkod och andra som var assemblerkod (Brookshear, 2009). Sedan dess har 
språket överlevt och fortsätter användas “bakom kulisserna” i stora system. Något som 
syns i aktuell forskning och industrinyheter är att COBOL inte ses som särskilt modernt 
eller “fräscht”, men det är ändå något som är väldigt relevant i många organisationer. 
Det finns mycket kritik emot COBOL och en del av det är välgrundat. En del av det är 
också oförtjänt, Coughlan (2014) skriver att COBOL bedöms ofta på kod som kan vara 
30-50 år gammal på grund av att språket existerat och använts så länge. Trots detta finns 
det en poäng i att använda ett modernare språk, men hos många organisationer har de 
det problemet idag att deras huvudsakliga system är skrivet i COBOL. COBOL fungerar 
på ett annorlunda sätt från hur de moderna språken fungerar och det var skrivet för 
väldigt länge sedan med andra krav. Det kan göra att vissa funktioner som är "native1" 
till COBOL kan bli svårare att implementera och få att fungera korrekt i ett modernare 
språk. T.ex. var myndighetens2 legacy-system bland annat skapat för att uppdateras 
under natten vilket gör att det bara går att göra ändringar under kontorstid. Av den 
orsaken kan inte det gamla systemet vara tillgängligt dygnet runt vilket är ett nytt krav.  

Antalet personer som faktiskt kan språket blir allt färre och det finns väldigt begränsat 
med utbildning på högskolorna (Roggio, Comer, och Brauda, 2003) vilket gör att det blir 
svårt att få tag på kunnig personal. De programmerarna som redan kan COBOL har 
oftast inte heller kunskapen att kunna lära upp nya personer.   Kompetensbristen var 
något som uppmärksammades redan 2003, för över tio år sedan. Då bristande 
kompetensen sågs som ett problem redan för 10 år sedan går det att anta att situationen 
är ännu värre idag. COBOL-programmerare kan även bli väldigt dyra, eftersom att de i 
princip kan ta vilken lön de vill ifall behovet är stort nog. Dessutom finns det ofta en brist 
på bra dokumentation eller ens existerande dokumentation om systemen. Detta på 
grund av att de byggdes för väldigt länge sedan och dokumentation ansågs inte lika viktig 
då, eller så har det försvunnit med åren. Därför är det ibland inte möjligt att hämta 
dokumentation från det gamla systemet, utan koden måste sökas igenom för att hitta 
informationen som eftersträvas. För att kunna hämta den information som söks behövs 

                                                        
1 Funktioner som är hemmahörande i ett programspråk som inte behöver några justeringar eller 
extra importer för att fungera. 
2 Vi kommer i studien att enbart nämna den statliga myndigheten som "myndigheten" för att 
bevara dess anonymitet. 
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någon som kan COBOL, vilket igen är problematiskt på grund av att det inte finns 
tillräckligt med utbildade i språket.  

Systemen i COBOL kan även behöva mycket tid för underhåll, vilket beror på att 
koden oftast skrevs för så länge sedan vilket kan göra den svårförståelig och komplicerad 
att ändra på. För att genomföra underhåll krävs mycket resurser och det kan göra valet 
över hur det ska genomföras svårt. Förutom svårigheten att hitta kunnig personal finns 
ytterligare en tidsgräns i form av att de helt enkelt kan sluta fungera. Systemen börjar i 
vissa fall bli väldigt gamla men de är ändå “skeletten” i många organisationer och i vissa 
fall så kan de fortfarande gå som batch-system3. De är därmed väldigt sårbara ifall flytten 
inte sker i tid eller går som den ska. Problemet med legacy-systemen4 är väldigt känsligt 
att handskas med och kan skapa stora problem. Med problem menar vi på ifall de gamla 
systemen helt plötsligt slutar fungera eller andra akuta problem som kan uppstå, kan det 
bli svårt att fixa i efterhand. Dessa problem är bidragande till att många organisationer 
börjar söka andra lösningar där en vanlig utväg är att en migrering genomförs till ett 
modernare objektorienterat språk. Besluten och valen kring migreringen är något som vi 
finner intressant då det kan göra stor påverkan på den fortsatta verksamheten. En 
migrering som borde göras men inte genomförs kan skapa enorma problem i en 
organisation och stanna upp alla processer och händelser som ska ske vilket gör det 
relevant att studera. 

 Problematiken kring legacy-system och migrering gjorde oss nyfikna på hur en 
organisation kommer fram till vilket sätt de ska migrera. Mer specifikt hur en större 
organisation med väldigt många system som är över 30 år gamla, och som har genomgått 
väldigt mycket underhåll och uppdateringar, gör det. Därför har vi valt att göra en 
kvalitativ fallstudie med en större statlig myndighet som är mitt uppe i arbetet med att 
migrera sina gamla legacy-system. 

1.2 Syfte 
I denna studie vill vi undersöka hur en organisation kan migrera från ett legacy-system 
som är skrivet i COBOL till ett modernare objektorienterat språk som Java, och hur det 
påverkar verksamheten. 

1.3 Problemformulering 
Studien kommer att undersöka hur en migrering genomförs ifrån COBOL. Studien 
kommer utöver detta även undersöka vilken effekt en migrering, via huvudsakligen 
nyutveckling men också wrapping och reengineering, har på en stor organisation. En 
organisation som är uppe i en migrering från COBOL skulle vara intressant för denna 
studie för att få en insikt om hur processen hanteras. Vi tror att studien kommer att 
bidra till en bättre förståelse och kunskap inför en migrering från COBOL till ett 

                                                        
3 Ett system som uppdaterar under natten och är operativt under kontorstid. Vilket gör att de inte 
går att utföra ändringar under natten. 
4 Ett gammalt system som har funnits i organisationen väldigt länge som numera är omodernt 
men fortfarande aktivt. Mer förklaring om begreppet kommer i 2.1. 
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modernare system. En migrering som blir allt mer och mer brådskande för varje år. Med 
detta som bakgrund formulerar vi följande frågor: 

 
• Vilka orsaker påverkar beslut om migrering och metodval?	  
• Hur genomförs en migrering via nyutveckling på ett stort legacy-system?	  
• Hur blir effekten av en migrering med nyutveckling hos en större statlig 

myndighet?	  

1.4 Avgränsning 
Vi kommer att avgränsa studien för att fokusera på hur en stor myndighet har hanterat 
migreringen, vilka val som togs och varför. Vi valde den statliga organisationen därför att 
vi sedan tidigare visste att de hade genomfört en migrering, men även hade projekt igång 
där de skulle flytta de största system de hade till Java men det har de inte genomfört 
ännu. Därmed avgränsar vi vår studie till att undersöka stora organisationer. Vi kommer 
att undersöka hur migrering skett med hjälp av framförallt nyutveckling men även delvis 
de övriga migreringsteknikerna. Vi gör den avgränsningen på grund av att nyutveckling 
är den huvudsakliga teknik som den organisation vi valt har använt sig av, och vi anser 
att det är allt vi kommer att hinna med att undersöka under den tid vi har till förfogande.  

2. Teori 

2.1 Legacy-systems 
Legacy-system är en term som kommer att tas upp en del i denna artikel.  Vi har valt att 
inte översätta den då vi inte anser att det finns någon rättvis term för legacy-systems i 
svenskan. Ett legacy-system är enligt en definition gjord av Vischer och Boutellier (2011) 
en titel som ges till ett system som har existerat och använts under en längre tid. De 
menar att ett sådant system kan finnas kvar i en organisation väldigt länge trots att det 
kan finnas mer moderna alternativ. De gamla systemen har en tendens att bli väldigt 
stora och kan även bli dyrare att underhålla ju äldre de blir (Canfora, Cimitile, De Lucia, 
& Di Lucca, 2000). Deras flexibilitet blir även sämre än de alternativ som kommer nya 
på marknaden. Enligt samma författare (Canfora et al, 2000) gick 50 – 70 % av en 
organisations budget år 2000 till underhåll av dessa legacy-systems. Orsaker till den 
höga kostnaden kan t.ex. vara att det finns otillräcklig dokumentation för att systemen 
skrevs för så länge sedan, hur stora systemen vanligtvis är, användande av föråldrad 
teknologi, förfall av strukturen på grund av för många uppdateringar vid underhåll m.m. 
(Canfora et al, 2000). Trots dessa problem är Legacy-systems till stor del en extremt 
viktig del i organisationen och står ofta bakom de viktiga processerna som genomförs på 
en regelbunden basis. Enligt en undersökning av Khadka, Batlajery, Saeidi, Jansen och 
Hage (2014) ser en stor del av de som jobbar i branschen inte systemen som föråldrade, 
utan istället som kärnan i verksamheten på många sätt. Den åsikten ger en förklaring till 
hur det ligger ett beroende mellan verksamheten och legacy-systems. Det ska poängteras 
att det var en deskriptiv studie vilket inte gav slutgiltiga bevis utan mer av en hänvisning 
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om hur det ser ut. Det gör att denna typ av system blir oumbärliga för organisationen, 
men trots detta kanske det ändå inte är det mest effektiva valet för dem.  I efterhand 
underhålls systemen och uppdateras så gott det går med den bakomliggande strukturen. 
Varje uppdatering lägger till ett nytt lager på komplexiteten vilket ökar problematiken 
och beroendet av legacy-systems. De äldre systemen var ofta byggda med andra krav än 
vad de systemen förmodligen hade haft ifall de var konstruerade för att fungera optimalt 
i dagens miljö. Några exempel på funktioner som gamla legacy-systems kan ha problem 
med eller helt enkelt inte ha möjlighet till är tillgänglighet dygnet runt, mobila tjänster 
och web 2.0. För myndigheter finns även statens digitala agenda som måste följas vilket 
driver på kravet på modernisering av kärnsystemen i offentlig sektor (SOU 2014:13). Den 
statliga agendan ska redovisas mer i kapitel 4. 

Inför framtiden inser vi att programmeringsspråk oundvikligen kommer att komma 
och gå. Hur detta hanteras anser vi vara en viktig punkt att studera och är en central del 
över hur programmering och system utvecklas och finns kvar. Med tiden kommer 
antagligen nya språk tillkomma och hur migreringar sker kommer då att kunna studeras 
genom att se hur migrering ifrån COBOL har skett. Denna våg av migreringar ifrån 
COBOL är även intressant då det är väldigt relevant men på samma gång något som är 
nytt, eftersom programmering och olika språk inte existerat länge. Problemet med 
migrering av legacy system är alltså nytt i och med att problemet inte är något som 
existerat tidigare och samtidigt väldigt relevant just nu för att COBOL som språk måste 
bytas ut. 

  

2.2 COBOL 
 COBOL är för tillfället ett av de äldsta existerande programmeringsspråken som 
fortfarande används, och har sedan det utvecklades år 1959 fått regelbundna 
uppdaterade standarder (Schricker 2000, Lysegård 1986). Trots det är språket inget som 
satsas på längre. Nästan inga universitet utbildar studenter i COBOL och det får väldigt 
lite uppmärksamhet (Roggio, Comer, & Brauda 2003). Det blir problematiskt på grund 
av att extremt många stora systemen som används idag består av miljontals rader 
COBOL-kod. För att ta ett par exempel hade Tyskland år 2009 240 biljoner rader 
COBOL-kod, och i ett annat praktiskt fall hade en IT-chef i sin egen organisation 343 
miljoner rader COBOL-kod (Sneed och Mitchell, 2012).  

Objektorienterad COBOL var ett sätt för COBOL att försöka hänga med i utvecklingen 
av de nya programspråken som började bli populära under 1980-talet. Den version av 
COBOL som existerade när språket framkom var inte ett objektorienterat språk utan ett 
procedurspråk och hängde därmed inte med i utvecklingen. Enligt Brookshear (2009) 
finns det olika generationer av programmering, där både COBOL men även mer 
moderna språk såsom Java och C++ tillhör den tredje generationen. Författaren skriver 
även om olika paradigm som finns inom programmering och där finns COBOL i en egen 
kategori. Det är som nämnt ovan ett procedurspråk vilket är den traditionella ansatsen 
till programmering (Brookshear, 2009, sid. 285). Detta innebär att koden är en rak 
sekvens av kommandon som manipulerar data när den följs. Den stora skillnaden mellan 
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de procedurella språken och de objektorienterade ligger i att de procedurella språken 
strukturerar sina komponenter i form av procedurer som utför databearbetningen 
medan objektorienterade språk binder samman databearbetningen med själva data i en 
enhet (de s.k. objekten). Den nya standarden som kom 2002 implementerade 
objektorientering, men det var ändå för sent. Det tog aldrig riktigt någon fart, mest 
troligt för att de andra objektorienterade språken hann före. Fokus inom 
programmeringsvärlden hamnade istället på Java, C++ och C# (Sneed, 2010). De övriga 
språkens dominans i popularitet över COBOL har bidragit till att migrering blivit mer 
och mer attraktivt.  

 

2.3 Skillnader mellan COBOL och Java 
Java utvecklades av ett team från Sun Microsystems år 1991. Det hade då ett annat namn 
och var ämnat för att användas i chip i små elektroniska apparater. År 1995 fick det 
skrivas om något och blev då omnämnt till Java. Då var Java fokuserat på mer av vad det 
gör i dagsläget – utveckling av Internet-applikationer. Java har snabbt stigit i popularitet 
och är idag ett av de mest kända programmeringsspråken. Det används både till 
webbapplikationer men numera även för andra områden, såsom exempelvis 
desktopapplikationer. Till en början sågs Java som en hype, men med tiden har det 
kommit att bli en stabil del i många organisationers system (Liang, 2011).  

Java är ett språk som utvecklades cirka 30 år efter att COBOL först såg ljuset. I och 
med detta blir det relativt självklart att det finns stora skillnader i de olika språken. Som 
nämnt ovan tog aldrig objektorienterad COBOL någon fart, vilket är en av de större 
skillnaderna mellan de två språken. Java är objektorienterat och har alltid varit det, 
något som var en av orsakerna till att COBOL fick problem. Det objektorienterade 
språket ser ett system som en samling av enheter, objekt, där de arbetar individuellt för 
att slutföra sin uppgift. De olika objekten jobbar sedan tillsammans för att lösa 
problemet. De procedurorienterade språken, vilket COBOL är, fungerar genom att den 
kod som finns följs enligt anvisningar från programmet eller sekventiellt, och när all kod 
har exekverats så ska det problem systemet är byggt för vara löst. Kortfattat går det att 
säga att COBOL-kod är simplare och mindre komplext, skapat för kortare kommandon 
och uppgifter än Java.  

COBOL utvecklades dessutom för något större system än vad Java från början var 
tänkt för, COBOL var tänkt att användas inom företag och affärer medan Java var mer 
fokuserad på utveckling av webbapplikationer. 

 

2.4 Kompetensbrist 
Förutom det faktum att COBOL har hamnat vid sidan om efter de nyare och mer 
moderna språken finns ett annat problem. Språket är gammalt och det har nu länge varit 
förutspått att det skulle försvinna (Coughlan, 2014) men detta har ännu inte hänt. 
COBOL är fortfarande väldigt stort, i vilken omfattning har nämnts ovan och det ser inte 
ut att försvinna i första taget trots många försök. På grund av att COBOL länge ansetts 
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som ett döende språk, och det faktum att man trodde att språket skulle vara borta vid det 
här laget, har medfört att det knappt finns någon utbildning av språket vid universitet 
(Roggio et al, 2003). Det gör att de som faktiskt kan programmera i COBOL är oftast de 
som lärde sig det när språket fortfarande var relativt nytt. Dessa programmerare börjar 
nu närma sig pensionsåldern eller har redan gått i pension. Det skapar en allt större brist 
på programmerare som kan COBOL, vilket bara kommer att bli större och större 
allteftersom fler äldre programmerare försvinner. Kompetensbristen är en faktor som 
bidrar till att migrering blir relevant, då den bristande kompetensen gör att det snart 
kommer att bli svårt att underhålla de system som är väldigt viktiga för en organisations 
verksamhet. 

 

2.5 Systemmigrering 
Med en systemmigrering är målet att det ska gå att komma bort ifrån begränsningarna 
som ett legacy-system innebär. De tre vanligaste migreringssätten är nyutveckling, att 
utveckla ett nytt system från grunden, reengineering, översätta den befintliga koden till 
ett nytt språk, och wrapping, omsluta den gamla koden med ny kod (Sneed 1999). Det är 
inte helt lätt för en organisation att rättfärdiga en migrering av ett system. Sneed (1995) 
skriver att de som fattar beslutet måste vara helt övertygade om att projektet kommer att 
leda till en stor vinst/kostnadsminskning och att det ska ge ett ökat värde för 
organisationen. Han nämner också att ifall reengineering ska användas är det extra 
viktigt att det blir en kvalitets- och produktionsskillnad i och med att det inte kommer att 
tillföra någon ny funktion.  

När en systemmigrering utförs med reengineering flyttas koden från ett 
programspråk till ett annat, t.ex. från COBOL till Java. Fuhr, Winter, Erdmenger, Horn, 
Kaiser och Riediger (2012) skriver om en organisation som bytt programspråk utan att 
ha ändrat någon funktionalitet. Generellt sett brukar inte funktionalitet förändras vid 
reengineering utan det är endast en flytt ifrån ett språk till ett annat (Fuhr et al 2012, 
Sneed 2010). Många av de svårigheterna som kan inträffa när migrering från COBOL till 
ett annat språk görs beror på kvaliteten på den nuvarande koden. Har programmerarna 
strukturerat koden väl och kanske till och med dokumenterat bra blir migreringen 
mycket lättare. (Sneed 2010) 

Det finns en mängd olika tekniker för att genomföra migrering och flytt av kod till 
mer moderna språk. Enligt Suganuma, Yasue, Onodera och Nakatani (2008) översätts 
oftast COBOL program till Java via översättare som gör detta automatiskt. De 
automatiska översättningarna blir i regel inte helt korrekt, och därför korrigeras den nya 
koden manuellt för att applikationen ska fungera som tänkt. Sneed (2009) skriver också 
om att ingen av de många verktyg som finns fungerar särskilt bra i praktiken. De 
fungerar aldrig helt automatiskt utan en manuell kontroll av den nya koden måste alltid 
utföras. Koden är inte heller särskilt optimerad och om en automatisk översättare 
används bör en plan för optimering även finnas med. 

En alternativ metod som kom istället för att skriva om koden är någonting som kallas 
för wrapping. Med denna metod bäddas COBOL-koden in i nya applikationer. Därmed 
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behövs ändringar enbart göras i interfaces och det går ändå att få ut de mer moderna 
funktionaliteterna. Wrapping fungerar egentligen bara som en snabb kortvarig lösning 
till problemet då man fortfarande sitter kvar med den gamla COBOL-koden. En orsak till 
att många väljer att använda wrapping istället för någon annan metod är för att den är 
snabb att implementera och billig. (Sneed 2010) 

Av de olika metoder som kan användas vid en migrering tänker vi fokusera 
huvudsakligen på nyutveckling. Nyutveckling innebär att det nya systemet byggs upp 
från grunden, där den gamla koden inte används utan hela migreringen hanteras som ett 
helt nytt projekt. Skälen för att använda nyutveckling för migrering är många och nedan 
presenteras ett antal orsaker; Sneed (2001) skriver om ett fall där valet föll på 
nyutveckling på grund av den kod som fanns tidigare hade en väldigt dålig kvalitét. Det 
gjorde att den gamla koden inte kunde användas och på det viset valdes nyutveckling 
som ett alternativ. En annan orsak att nyutveckling kan väljas över reengineering eller 
wrapping kan vara att dokumentationen kring det existerande systemet är väldigt 
bristfällig eller saknas. På grund av de bristerna kan det vara svårt att återanvända den 
gamla koden därför att detaljerna kring vad den faktiskt gör kan vara oklart. Som Sneed 
(2001) skriver är det ofta i situationer med bristande dokumentation där det enda som 
kan användas för att identifiera vad och hur ett system fungerar är systemet själv. Det 
skapar problem ifall organisationen skulle genomföra ett reengineeringsprojekt eller 
använda sig av wrapping då de som jobbar med att genomföra detta inte vet vad koden 
som ska användas faktiskt gör. Då är nyutveckling lättare att hantera på grund av att 
projektet börjar från början, möjligtvis med en nyskapad kravspecifikation, och det 
skapas ny noggrann dokumentation kring det nya systemet. Nyutveckling är oftast det 
mer riskabla alternativet enligt Bisbal, Lawless, Wu, & Grimson (1999). En osäkerhet 
som finns är att t.ex. det är svårt att göra ett nytt system från ett gammalt därför att 
användarna har större krav på det nya, vilket innebär att nyutveckling oftast inte 
används på grund av att det finns en stor risk att ett projekt med nyutveckling misslyckas 
eller avbryts. De skriver även om att en reell risk är att under den tiden det tar att 
nyutveckla ett system kan kraven hos organisationen förändras, vilket gör att det nya 
systemet är för gammalt när det väl är klart.  

Kostnad är en annan aspekt som i många fall är avgörande för många organisationer 
när de överväger vilken typ av migrering de ska använda sig av. Kostnaden för att 
nyutveckla mot att använda reengineering kan vara ganska mycket större enligt Gill, Gill, 
& Kumar (2011). Relationen kan vara 1 till 3 i kostnad vilket gör att nyutveckling är en av 
de mer ovanliga migreringsformerna. 

2.6 Tidigare forskning på området 

2.6.1 Arbetssätt för migrering 
Då organisationen vi undersökte hade haft system på plattformen ”Bull” blev det logiskt 
för oss att studera detta exempel i ett tidigare projekt som Sneed (2010) har skrivit om. 
Där hade de migrerat ett flygplatsledningssystem från en Bull mainframe med COBOL 
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till en distribuerat UNIX plattform som använder Java och Oracle5. Sneed (2010) 
fokuserade på den automatiserade språktransformationen som de utförde i tre steg: 
Reengineering, conversion och refinement. Flygplatsen hade det vanliga problemet att 
deras nuvarande COBOL programmerare började närma sig pension och de ville undvika 
risken att inte lyckas få tag på nya COBOL-programmerare. Denna kompetensbrist var 
en av de absolut viktigaste orsakerna till att migreringen genomfördes. De hade sedan 
tidigare gjort två försök till att göra en hel nyutveckling av systemet men som båda 
misslyckades. Orsaken till misslyckandet menar författaren var på grund av att 
användarna hade höga förväntningar på systemet när nyutvecklingen gjordes. 
Konsekvensen av misslyckandena resulterade i att de skulle använda sig av 
automatiserade verktyg när de utförde migreringen. Här hade de redan ett Java team och 
några applikationer i Java vilket gjorde det frestande att migrera hela systemet dit. Det 
arbetssätt som ingick i migreringsprocessen bestod av 8 steg, vilka presenteras nedan.  

 
1. Översätta all COBOL-74 kod till COBOL-85	  
2. Analysera dataflödet och skapa databeskrivningstabeller. 	  
3. Generera klasser för varje datadivision.	  
4. Genererar metoder från procedurdivisionen.	  
5. Sätta samman metoderna till klasserna baserat på frekvensen av datareferensen.	  
6. Förfina den konverterade Java koden för att upptäcka och rätta till fel som kan ha 

uppkommit.	  
7. Tilldela klasserna separata källfiler.	  
8. Skapa ett interface till alla subprogram som blir kallad av COBOL 

huvudprogrammet.	  
 

För att utföra de åtta stegen användes tre olika verktyg. COBRedo till de första stegen för 
att göra COBOL-koden mer lättläst, COB2Java för att sköta själva konverteringen och till 
sist JavRedoc för att dokumentera den konverterade Javakoden. 

Projektet resulterade i att ett större COBOL program med 13 887 statements blev 33 
280 statements i Java. Totalt konverterades 257 825 statements och 304 791 
okommenterade rader kod med 12 773 funktionspunkter av COBOL-kod till 814 016 
statements, 830 508 okommenterade rader kod med 12 794 funktionspunkter. Det fanns 
olika metoder för att sedan minska antalet statements som de använde sig av, ett 
exempel är att på ett större program lyckades de att minska antalet statements med mer 
än 40 %. Då hade de bland annat tagit bort överflödig COBOL-kod innan översättningen 
till Java och optimerat kod transformationen. Detta arbete kräver mycket mer tid och det 
resulterar även i mer manuellt arbete. (Sneed 2010) 

Fuhr et al (2012) redovisar ett annat arbetssätt som utgick ifrån en migrering till SOA 
(Service-Oriented Architecture) och projektet SOAMIG, vilket fokuserade på att skapa en 
generell och anpassningsbar processmodell som stödjer migreringsprocessen. Den 
fokuserade även på "förvandlings"-baserad migrering, som innebär att wrapping inte 

                                                        
5  Oracle är ett databashanteringssystem. 
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används. SOAMIG har 4 faser; förberedelse, konceptualisering, migrering och övergång. 
I den första fasen planeras hur projektet ska genomföras och legacy-system förbereds 
genom att renovera dem (vilket inte är obligatoriskt). Den andra fasen, 
konceptualisering, undersöker genomförbarheten av projektet genom att migrera en del 
av systemet som är ett bra exempel på hur resten av systemet ser ut. Under denna tid 
anpassas även de verktyg som kommer att användas för att se till att själva migreringen 
ska fungera korrekt. Nästa fas är själva migreringsfasen. Här migreras hela projektet 
över till det nya språket eftersom strategin och verktygen redan är fastsatta. Denna fas 
kan göras i iterationer, beroende på hur stort systemet är. När migreringen är genomförd 
inaktiveras det gamla systemet. Den sista fasen, övergång, innebär att koden förbättras 
kvalitetsmässigt, d.v.s. den "städas" för att göra kvaliteten bättre. Under fas 2 och 3 
används SOAMIGs huvudsakliga principer, som ska ses som riktlinjer snarare än att de 
ska följas enligt en specifik ordning. Skillnaden mellan en fas och principerna är att en 
fas är en del av hela SOAMIGs struktur, principerna är del av två av de fyra faserna som 
finns. Principerna måste dessutom inte följas lika noggrant som faserna måste. De 
principer som ingår är;  

 
1. Business modeling. Vilket innebär att det genomförs kartläggningar på de 

olika processer och aktörer som är aktiva inom företaget och då med betoning på 
hur detta har fungerat med legacy-system.	  

2. Legacy analysis. Där legacy-system undersöks och utforskas, all 
dokumentation som finns om systemet ska även undersökas här, här ska det även 
undersökas vad som skulle användas för att ersätta systemet.	  

3. Target design. Denna del innebär att undersöka målarkitekturen, den bäst 
lämpade arkitekturen för den slutgiltiga produkten.	  

4. Strategy selection. Under denna del ska två val göras - hur migreringen ska 
genomföras och hur varje service-del ska realiseras.	  

5. Realization. Här implementeras tjänster enligt designen som gjorts under 
Strategy Selection.	  

6. Testing. Här undersöks korrektheten av hela systemet genom tester och 
undersöks ifall det migrerade systemet beter sig som legacy-system.	  

7. Cut over. Här slutförs den huvudsakliga migreringen, det migrerade systemet 
aktiveras här och legacy-system fasas ut, det måste även ses till att systemet beter 
sig som förväntat. 	  

	  
SOAMIG använde sig också av olika verktyg under migreringsprocessen. JavaFE och 
CobolFE användes för att parsa6 Java och COBOL-kod för att göra de mer lättläsliga. 
Flow Graph Manipulator stödjer statiskt programförståelse aktiviteter i omvända 
kodprojekt, det användes bland annat för att få en överblick över systemet. COBOL-to-
Java converter, CoJaC, är en automatisk kodmigrering från COBOl till Java. Den 

                                                        
6 Att analysera eller dela upp koden i delar för att koden enklare kunna behandla den. 
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använder den parsade COBOL-koden och transformerar den med pro et cons 
COBOL2Java Transformer engine.  

Khadka et al (2015) undersöker hur modernisering av kod påverkar den huvudsakliga 
prestandan efter det har gjorts, ifall målen som satts innan modernisering har uppnåtts 
eller inte. Den form av migrering som involverar nyutveckling var väldigt lik hur 
moderniseringen genomfördes, vilket är anledningen till att denna studie undersöktes. 
De hade några kriterier de utgick från vad gäller fördelar med modernisering, bl.a. 
kostnadsminskning, ökad underhållbarhet, ökad flexibilitet, ökad återanvändbarhet, 
ökad tillgänglighet m.m. Författarna betonar att det inte genomförts många studier på 
hur dessa kriterier har uppfyllts efter projektet genomförts, något de själva försöker 
undersöka via 5 olika fallstudier. De kom fram till att de flesta förväntade fördelarna som 
funnits innan moderniseringen uppfylldes. Kriterier såsom att helt fasa ut legacy-
systems möttes oftast bara halvvägs. De märkte även att moderniseringen kom med 
några oväntade fördelar, såsom till exempel minskade underhållskostnader och ökad 
flexibilitet. Några av de intressanta slutsatserna som de kommit fram till under analysen 
var att moderniseringen kan ha en ökad tillämplighet d.v.s. att den kan användas för 
andra orsaker än de som är vanligast motiverade (minskad kostnad och för att fasa ut 
gammal teknologi), att modernisering kan förbättra aspekter inom organisationen som 
helhet. De märkte även av att en del användare kunde protestera mot moderniseringen 
vilket gjorde att ökad utbildning behövdes. Den slutsats de kom fram till var att de 
fördelar som moderniseringen resulterade i oftast stämde överens med de förväntade 
fördelarna. 

2.6.2 Olika vägval och effekter vid migrering 
Sneed (1999) skriver att för att det ska vara relevant att använda sig av reengineering 
istället för nyutveckling borde inte kostnaderna för reengineering att överstiga 1/3 av 
kostnaderna för nyutveckling. De borde också vara avklarade mycket snabbare och 
risken med att göra reengineering kontra nyutveckling ska vara mycket mindre. I 
artikeln diskuterar författaren skillnaden på risker mellan reengineering och 
nyutveckling. I studien har Sneed (1999) kommit fram till att riskfaktorn med 
reengineering är 25 % jämfört mot 57 % som det är för nyutveckling. Det går att få det 
empiriskt bevisat genom att undersöka hur många procent av projekten som lyckas och 
hur många som går över budget. I denna studie var det 13 olika reengineeringsprojekt 
varav 12 blev avklarade. Av dessa blev 10 klara inom tidsramen och budgeten, och 9 
stycken var accepterade av användarna. Av de projekt som inte var accepterade av 
användarna var det endast ett som blev misslyckat. Att det sistnämnda projektet räknas 
som misslyckat beror på att användarna inte accepterade det nya systemet och därmed 
inte använde det. I denna studie var det inget projekt som migrerade från just COBOL till 
Java men det går ändå att dra jämförelser genom att fokus är på migrering som helhet 
och inte i programspråkets karaktär.  

Författarna Bianchi A, Caivano D, Marengo V och Visaggio G (2003) poängterar att 
om inga förbättringar görs på ett system kommer det att leda till att underhållsarbetet 
bidrar till att kvaliteten på systemet blir sämre. Med sämre kvalitet menar författarna 
huvudsakligen på några egenskaper de dömer legacy systems på som t.ex. onödig kod 
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som inte är nödvändig, dokumentation som saknas vilket gör att koden blir den enda 
källan till kunskap om programmet och hård koppling7. Alla dem egenskaperna gör att 
kvaliteten blir sämre vilket även innebär att underhållbarheten blir sämre. De symptom 
som uppstår i ett gammalt system blir bara svårare att underhålla ju längre tid som går 
på grund av att lösningarna blir mer komplexa och större. Bianchi et al (2003) visar i sin 
artikel att reengineering kan motverka dessa symptom och kan också lägga till 
funktioner som gör att systemet kan hänga med i utvecklingen. De hänvisar också till 
andra studier av Biggerstaff (1989) and Brown (1993), som menar att reengineering 
måste göras i ett stycke och att det gamla systemet då måste stängas av under tiden. Den 
här åsikten håller dock inte Bianchi et al (2003) med om. De menar istället att det i 
praktiken inte är möjligt och föreslår istället att arbetet ska skötas iterativt. De anser 
också att allt kommer att behöva bedrivas parallellt under en viss tid, där underhåll och 
uppdateringar görs i båda systemen. Reengineeringsprocessen som Bianchi et al (2003) 
föreslår bör ske gradvis. Det innebär att olika delar av systemet uppdateras vid olika 
tidpunkter vilket i sin tur innebär att de olika delarna i legacy-system har delar som både 
håller på att uppdateras och delar som redan har uppdaterats. De olika delarna av 
systemet måste under denna tid att samexistera. Enligt författarna ska denna process 
garantera att systemet kommer att fungera hela tiden under processens gång. Det ska 
också se till att användarna känner sig bekväma med det nya systemet och ha lättare att 
acceptera det eftersom förändringarna har kommit evolutionärt istället för att det har 
skett revolutionärt. Bianchi et al (2003) har också dragit den slutsatsen att detta kan ses 
som en inkrementell process för förbättring av kvaliteten av systemet.  

I en tidigare studie av Sneed H och Majnar R (1998) behandlas också dessa effekter av 
val av migreringsmetod. Där står det att det finns tre alternativ för att introducera 
objektorientering i system vilka är nyutveckling, reengineering och wrapping. Studien 
undersöker en fallstudie där en organisation genomför denna process med att restaurera 
ett legacy-system. De har då dessa tre val att välja mellan. Sneed et al (1998) skriver att 
det finns många fördelar med nyutveckling som t.ex. att det ger utvecklarna mer frihet 
och kan komma till nya och ofta bättre lösningar till de problem som finns att lösa. Ett av 
de största problemen som finns då är att gammal data nu måste anpassas till de nya 
objekt som finns i det nya systemet. Ett annat problem är att det nu blir ett helt nytt 
system som medför att varje ny funktion och metod måste testas noggrant. Detta är både 
dyrt och tar lång tid. En nyutveckling medför också en större risk då sannolikheten att 
projektet kommer att misslyckas blir större för att det ställs högre krav på nyutveckling. 
Denna fallstudie valde därför att använda sig av wrapping. 

Det har också gjorts studier för att undersöka bästa sättet att ta fram den existerande 
datalogiken från ett COBOL program som grund för nyutveckling. Sneed(2001) har gjort 
en fallstudie i detta ämne. I detta fall var tanken först att de skulle använda sig av 
reengineering men det visade sig att den gamla koden var i alltför dålig kvalitét. Då 

                                                        
7  Att programmen och deras komponenter är länkade i ett stort nätverk av data eller 
exekveringsflöde (Bianchi et al, 2003) på ett sådant vis att ifall en ändring görs i ett system i 
nätverket måste ändringar göras i de övriga systemen. 



   
 

12 
 

beslutades det att det var bättre att nyutveckla i moderna objektorienterade tekniker. Då 
stötte de på ett nytt problem i form av att den dokumentation som fanns var för dålig och 
kunskapen av systemen var nästan försvunnen då de som hade jobbat med systemen 
hade eller skulle snart gå i pension. Den enda riktiga beskrivningen av programmet var 
programmet själv. 

När projektet för migreringen utfördes delade de upp personalen så att det var en 
grupp med äldre programmerare som hade underhållit programmet i flera år och en 
grupp med yngre programmerare som hade som uppgift att skriva om programmet i ett 
objekt-orienterat språk. Gruppen med de äldre programmerarna tyckte inte att 
uppdelningen av den gamla koden hjälpte särskilt mycket då de lättare kunde hämta 
informationen direkt från programmet. De yngre programmerarna tyckte istället att den 
nya dokumentationen hjälpte till att isolera och förstå affärslogiken. Projektet blev 
sedermera nedlagt på grund av ett mycket starkt motstånd från de äldre 
programmerarna. Motståndet berodde på att de ansåg att de yngre borde gå till de äldre 
programmerarna istället för att använda den nya dokumentationen när de behövde hjälp 
med affärslogiken. Enligt Sneed (2001) berodde detta motstånd på att de äldre 
fortfarande ville känna sig viktiga. Han drar också som slutsats att det inte är optimalt 
att låta de som har underhållit det gamla systemet att även utveckla det nya systemet. 
Sneed angav här tre orsaker till detta:  

 
1. De har en tendens att överskatta deras egen kunskap om affärsmodellen. 
2. De blandar ihop den nuvarande lösningen med affärslogiken som ska lösas. 
3. De tror att deras nuvarande lösning är optimal medan det ofta beror på den miljö 

som den är implementerad i. 

2.7 Sammanfattning 
Legacy-system är ett system som har existerat i en organisation i många år och blir ofta 
väldigt dyra då de blir utdaterade eller behöva anpassas till dagens krav. Många 
organisationer väljer därför ofta att migrera ifrån dessa legacy-system för att undvika 
problem. De problemen som kan uppkomma med ett legacy-system i COBOL som inte 
har flyttats är bland annat att det är oftare dyrare att ha kvar det i organisationen och att 
det finns färre och färre personer som kan språket för varje år vilket skapar problem då 
underhåll och utveckling då blir limiterad.  

På grund av risk och tid är det betydelsefullt att organisationen är säker på att en 
migrering kan leda till en stor förbättring av det nya systemet. Det är annars svårt att få 
ledningens stöd att initiera ett sådant projekt.  

För att genomföra en migrering finns tre metoder som går att använda sig av; 
nyutveckling, reengineering och wrapping. Reengineering är det som brukar kunna 
kallas för en ren migrering, här flyttas koden ifrån COBOL till ett nytt språk utan några 
större förändringar. Här finns det en del olika tekniker där en av dessa är att automatiskt 
översätta koden med hjälp av ett program för att sedan korrigera de fel som kan uppstå 
för hand (Sneed, 2010). Detta skapar ett nytt system som ska fungera på samma vis som 
det gamla. P.g.a. att det ska fungera på samma vis som det gamla systemet skapar det en 
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del problem då nya krav från användarna och yttre faktorer inte kan uppnås, vilket 
kommer att ses tydligt i vår fallstudie. Reengineering har vissa likheter till nyutveckling 
men är annorlunda då det inte görs några förändringar till existerande funktioner och 
det blir därför oftast billigare än nyutveckling. Wrapping innebär att COBOL-koden som 
finns blir inbäddad i ett annat system som är skrivet i ett modernare språk. Wrapping är 
en enkel och snabb lösning men inte helt hållbart i längden därför att systemet 
fortfarande ligger kvar med den gamla COBOL-koden i botten som fortfarande behöver 
underhåll. De nya krav som kan komma från användarna eller yttre faktorer kan inte 
lösas med wrapping vilket då även visar på att wrapping är huvudsakligen en nödlösning. 
Nyutveckling är den metod som ger bäst resultat men som bidrar med mest kostnader 
och är mest resurskrävande av alla metoder. Nedan följer en tabell med jämförelser kring 
de olika metoderna. 

 
 Nyutveckling Reengineering Wrapping 

Tid Tar längst tid 
 

Tar kortare tid än 
nyutveckling men 
betydligt längre 
tid än wrapping 

Går snabbast 
att 
genomföra 

 
 

Kostnad Klart dyrast att 
utveckla 

Billigare än 
nyutveckling 

Billigaste 
alternativet 

Framtid Om val av nytt 
språk är hållbart 
blir denna 
lösning väldigt 
gångbar  

 

Samma som 
nyutveckling men 
något sämre då 
det inte ger 
möjlighet att 
introducera nya 
funktioner 

Inte helt 
gångbart då 
kod 
fortfarande 
ligger kvar i 
COBOL  

 
Popularitet Relativt ovanligt 

då det finns 
många risker 
involverade 

Vanligast då den 
ger en väg från 
legacy-systems 
och samtidigt 
vara billigare och 
säkrare än 
nyutveckling. 

Vanlig för 
temporär 
användning, 
ofta inte 
permanent 
lösning 

Tabell 1 Sammanfattning migreringsmetoder 
 

Nyutveckling har fördelen att det inte finns något beroende av att koden i legacy-systems 
är i bra skick och har god dokumentation genom att de i grunden bygger ett helt nytt 
system. Nackdelen som gör att många ändå väljer bort nyutveckling är att det oftast är 
förknippade med en större risk då det blir en helt ny utveckling och användarna kan ha 
andra krav på slutprodukten. Kostnaden är också betydligt större för nyutveckling. Det 
kräver både mer tid och resurser.  
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3. Metod   
I det här kapitlet kommer vi att redogöra för den metod som vi har använt för 
datainsamling till studien. Vi kommer att redogöra för urvalet som gjorts, 
intervjuutformning och tillvägagångssättet. Vi kommer även att beskriva hur 
intervjuerna genomfördes och hur vi sedan behandlade data vi har fått in. Det finns även 
metodkritik och etiska principer som vi även ämnar adressera. 

3.1 Fallstudie 
Syftet med vår studie är att undersöka hur en migrering eller flytt från COBOL till Java 
kan genomföras och dess effekter. Eftersom det finns en mängd studier och projekt gjord 
inom området kände vi att en fallstudie med en statlig organisation skulle fungera bäst 
för oss. Skälet till valet av en statlig organisation är att de generellt sett ofta har stora 
datasystem i behov av uppdatering och att kraven från medborgare och nationella 
direktiv skyndar på migreringsprojektet. En sådan fallstudie ger unik inblick i 
situationen därför att många av de studier som gjorts inom området har varit privata 
organisationer. Ofta har statliga organisationer byggt legacy-system som är baserat på 
COBOL som tillsammans med bank- och försäkringsbranschen var tidiga på att utveckla 
sina system på 60-talet. Dessutom valde vi att se på hur migrering sker och dess effekter 
vilket innebär att den studie vi ska genomföra måste kunna samla in data som är av 
kvalitativ natur och det gör en kvalitativ fallstudie ett naturligt val. När vi skriver att vi 
har valt att undersöka dess effekter menar vi att få en förståelse hur en migrering ifrån 
COBOL kan påverka systemen hos organisationen och deras arbetssätt. Vi vill förklara 
hur dessa olika aspekter som påverkar kvaliteten på ett system kan i sin tur påverkas av 
en migrering eller en flytt ifrån COBOL. Yin (2009) skriver att ifall en studie ska 
genomföras kan forskaren börja med att se på vilka typer av frågor som ska ställas, är det 
en fråga som utgår ifrån "vad" brukar ofta en enkätundersökning eller en analys av 
arkivdata kunna användas med fördel medan ifall frågan är grundat i "hur" och "varför" 
är det mer exploratoriskt till vilket då en fallstudie eller ett experiment kan användas. 
Skälet till att just en fallstudie användes av oss istället för att t.ex. experiment är 
huvudsakligen tidsbaserat.  

Studien undersöker hur den valda organisationen har gått till väga när de har 
migrerat från COBOL till Java och hur detta har påverkat både de system som finns och 
hur de fungerar. Yin (2009, sid 17) skriver att "essensen av en fallstudie […] är att den 
försöker belysa ett beslut eller flera beslut; varför de togs, hur de implementerades, och 
med vilket resultat.". Han skriver även att en fallstudie är som en allomfattande metod 
för att den täcker många delar, men det innebär också att den har många olika sätt som 
det går att samla in data och även hur den utövas. Yins (2009) definition innebär även 
att tidsaspekten är något att tänka på. Att belysa ett beslut innebär att det kan göras 
under vilken del av processen som helst, vilket var viktigt för oss p.g.a. den korta tid vi 
hade till förfogande. Dessutom är migreringsarbete en lång process, som för oss inte 
skulle ha gått att följa från början till slut på den tid vi har till förfogande. 
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3.2 Urval av Case och respondenterna 
Skälen till att studien blev fokuserad på just den här myndigheten var många. Efter 
förarbetet med att ringa runt och undersöka olika organisationer valde vi en myndighet. 
Vi ville ha en organisation som existerat och verkat länge och som dessutom är i behov av 
flytt p.g.a. att deras huvudsystem är baserat på COBOL. Orsaken är då att de har använt 
COBOL-baserade stora datasystem i flera decennier, till skillnad från en relativt 
nystartad organisation som då kanske endast använt datasystem i ett par år. Det gav oss 
stor chans att den organisation vi valt står inför migrering av stora COBOL-system. Vi 
ville även se hur detta skulle hanteras av en organisation som är statligt eller kommunalt 
ägd och inte privat ägd då vi anser att sättet att hantera migreringen troligtvis skulle 
komma att ske lite annorlunda beroende på denna faktor. Myndigheten har jobbat med 
att flytta bort sina system ifrån COBOL sedan början av år 2000 och har några projekt 
som är avklarade och lyckade och en del projekt som fortfarande håller på att 
genomföras. Det gör att deras arbete kring legacy-system och migrering av dem är högst 
aktuellt vilket gör det idealt för vår studie. Vi kommer i studien benämna denna 
organisation som Myndigheten och de är en större svensk myndighet med huvudkontor i 
Stockholm men även övriga kontor spridda i Sverige. 

Myndigheten har över 10 000 anställda och har en service-inriktad inställning. De 
som jobbar med kunderna kommer vi att benämna som handläggare och de sitter på 
annan ort än där vi varit på besök. För att se till att vi fick den bästa inblicken i 
organisationen som möjligt såg vi till att kontakta Myndigheten med information om vad 
exakt vi vill veta. Vi pratade med anställda inom IT hos myndigheten som hjälpte oss 
hitta de personer som kunde mest om migrering och COBOL. Därmed fick vi kontakt 
med två nyckelpersoner i IT-avdelningen som båda var rekommenderade och kunniga 
inom detta område. De kunde assistera oss i form av att ge intervjuer både personligen 
och via e-post och även kunna ge oss tillgång till en del dokumentation om deras arbete 
kring COBOL. Nyckelpersonerna har anställningar som IT-arkitekter på myndigheten 
och vi ansåg att det skulle ge oss en god överblick över hur myndigheten hanterar den 
problematik som finns med COBOL. De två nyckelpersonerna vi intervjuade hade 
dessutom lite olika erfarenheter och bakgrunder inom myndigheten. En av dem hade 
jobbat på myndigheten längre, d.v.s. jobbat med förvaltning av COBOL-system sedan 
80-talet och hade erfarenhet av att förvalta COBOL-systemen när de ännu inte var 
aktuellt att flytta dem men sedan gått vidare för att till sist hamna som IT-arkitekt. Vi 
kommer i fortsättningen kalla denna individ för Respondent 1. Vår andre kontaktperson 
hade börjat som utvecklare på myndigheten för cirka 15 år sedan (dock inte inom COBOL 
utan inom C++ och Java) men sedan gått vidare åt IT-arkitektområdet. Vi kommer i 
fortsättningen kalla denna individ för Respondent 2. På grund av de olika bakgrunderna 
kunde de ha lite olika insikter kring ämnet och gjorde dem ideala val av intervjuobjekt. 
Den data som vi fick via intervjuerna vi genomförde och den dokumentation vi fick ta del 
av gav oss en god förståelse för hur myndigheten har jobbat kring sina legacy-systems.  
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3.3 Intervju utformning 
Studien har använt sig av semi-strukturerade intervjuer. En semi-strukturerad intervju 
använder sig intervjuaren av en guide av olika frågor och områden som intervjun ska 
beröra. Det är inte nödvändigt att intervjun håller sig till guiden hela intervjun utan det 
finns plats för utsvängningar. En intervju är en väldigt flexibel process och den beror 
mycket på vad den intervjuade personen anser som viktig och själv fokuserar på. 
Intervjuarens uppgift är då att se till att den förbestämda guiden följs till viss mån. 
(Bryman (2008), Hartman (1998)) 

Studien har använt sig av intervjuer för att den har berört vissa specifika områden 
rörande migreringen som är viktiga men det är samtidigt viktigt att personen som 
intervjuas ska ha utrymme att fylla ut med vad denne tycker är viktigt och intressant. 
Intervjuguiden är ganska lång och utförlig för att intervjuledarna ska få ett bättre stöd 
och att det finns någonting att gå efter som gör att allt av intresse kommer med. 
Dessutom finns det också utrymme för personen som intervjuas att göra egna 
utsvängningar. Vår intervjuguide är uppdelad i sex olika rubriker och är baserad på den 
tidigare forskning som vi har undersökt. Rubrikerna är bakgrundsfrågor, allmänt om 
migreringsprojektet, problemområde tekniker, problemområde migreringsmetoder 
(reengineering, wrapping och nyutveckling), effekterna av migrering och framtiden. 

Den första rubriken har för avsikt att skapa en bild av personen som intervjuas. Det 
ligger mycket fokus till att ta reda på vem det är som intervjuas och vilken koppling 
denna har till företaget samt vilken kontakt personen har till själva migreringsprojektet.  

Rubriken "Allmänt om migreringsprojektet" fokuserar på samla information om 
själva projektet. Den behandlar ämnen om "hur projektet startade". Här finns det även 
frågor om hur personen som intervjuas ser på arbetet med migreringen och vad deras 
uppgift är.  

Den tredje rubriken tar upp det första problemområdet som vi kommer att beröra. 
Det är de speciella tekniker och metoder som har använts. Det är inte bara just vilka 
metoder som de har använt här som är av intresse utan också varför de har valt just 
dessa och varför vissa metoder och tekniker valdes bort. Här berörs även specifikt om de 
har använt sig utav någon automatisk översättare när de har översatt från COBOL till 
Java. 

Efter det har intervjun kommit fram till det andra problemområdet. Det handlar om 
migreringsmetoder. Här vill intervjun ta reda på först och främst vilken metod de har 
använt sig av; nyutveckling, wrapping eller reengineering. Fokus ligger hur metoden 
valdes och på om de har kombinerat wrapping och reengineering samt hur de används. 

Den näst sista rubriken tar upp huruvida de har märkt någon skillnad på det som 
migrerats. Här tas det upp rent allmänna skillnader men huvudsaklig fokus ligger på tre 
olika områden. Det första av dessa områden är kostnaden som är en väldigt viktig del 
och de måste alltid väga kostnader mot utgifter och se om det lönar sig. De andra två 
områdena är underhåll och prestanda. Det är mer specifikt underhållskostnader och 
mängden underhåll som är av intresse. När det kommer till prestanda utlovas det att en 
migrering från COBOL till Java ska förbättra prestandan och detta område berör om det 
är fallet för de intervjuade. 
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Slutligen kommer den sista rubriken behandla hur framtiden ser ut. Här är tanken att 
få reda på om organisationen har någon plan eller strategi för att göra sig av med COBOL 
eller om de istället tänker att de gör så att de fungerar tillräckligt mycket och skjuter upp 
resten till senare. 

3.4 Utförande av intervju 
Den första intervjun genomfördes 2016-03-09. Vi träffade en av personerna som vi 
skulle intervjua vi receptionen där vi fick besöksbrickor. Kontaktpersonen ledde oss 
sedan till ett mindre konferensrum där intervjun skulle hållas. Där satt även den andra 
personen och väntade. Efter att vi fått bekräftat att det var ok att intervjun spelades in 
satte vi igång. Inspelningen skedde med en telefon och en surfplatta. Vi intervjuade båda 
personerna samtidigt för att de skulle kunna trigga igång varandra och diskutera med 
varandra för att på så vis få mer information. En av oss ledde intervjun samtidigt som 
den andra lyssnade och kom med följdfrågor då och då.  

Intervjuguiden följdes noga med några undantag där de intervjuade redan hade svarat 
på den frågan vid ett tidigare tillfälle eller att frågan kändes irrelevant i sammanhanget. 
De intervjuade hade samtidigt väldigt mycket utrymme för att göra egna utsvängningar 
och därför att de var två så kunde de bygga på varandras argument. Intervjun tog 
sammanfattat cirka 1 timme i ren intervju-tid där de båda individerna intervjuades 
samtidigt. 

När intervjun var klar satt vi efteråt och försökte hitta fler personer att intervjua men 
just där och då kunde vi inte hitta någon. Istället frågade vi ifall de hade några dokument 
som vi skulle kunna använda oss av i vår analys. Detta var något som våra 
kontaktpersoner sedan återkom till oss med i form av dokument som beskrev deras 
process vid en migrering genomförd 2009. Dessa data har vi sedan använt under analys 
och resultat.  

Efter datainsamlingen började vi först arbetet med att transkribera intervjun. Vi 
delade upp halva var och satte oss sedan för att lyssna av och skriva ner ordagrant vad 
som sades. Vi skrev in intervjun i ett dokument på datorn. Detta dokument användes 
sedan som underlag för data analysen.  

Redan under tiden vi var och utförde intervjun märkte vi av att vi skulle komma att 
behöva göra ännu en datainsamling. Detta eftersom de data vi samlat ihop innan 
intervjun inte helt stämde överens med de svar vi fick ifrån respondenterna. Efter vi 
transkriberat intervjun började vi sedan undersöka kompletterande tidigare studier och 
se om vi kunde bilda oss en bredare grund att stå på inför den andra datainsamlingen. 
När vi gjort detta formulerade vi ett 10-tal frågor för att sedan skicka via mail till våra 
kontaktpersoner att svara på. Vi fick sedan svar från dem 2016-03-18 och hade då 
ytterligare data att undersöka och koda vilket sedan gjordes.  

 
 



   
 

18 
 

3.5 Dataanalys 
Efter transkriberingen påbörjades arbetet med att strukturera den data som samlats in. 
Det gjordes för att det skulle vara lättare att få en överblick över det data som samlats in 
och bilda en bättre struktur för analysarbetet. De olika styckena tilldelades koder som 
gjorde att vi fick mer ett sammanhang från de olika saker som sagts. Volymen av antalet 
intervjuer att behandla gjorde att vi ansåg att det lättaste sättet att genomföra detta 
skulle vara utan någon extra mjukvara. Det var för att tiden det skulle ta för att lära sig 
detta antagligen inte skulle göra processen särskilt tidseffektiv. Vi delade därför endast in 
intervjun i var sin del för att sedan skapa koder för de olika partierna och dela in dem på 
så vis. 

3.5.1 Kategorisering 
Vi började med att läsa igenom det material vi hade och sedan dela upp dessa under 
olika relativt breda rubriker som hade gemensamma teman såsom "Bakgrund till 
migrering", "Tekniker och metoder" och "Effekter av migrering" för att bara nämna ett 
par. Detta var den form av kodning vi använde oss av efter Saldaña (2013) som bl.a. 
skriver att en kod oftast är "... ett ord eller en kort fras som symboliskt tilldelar en 
sammanfattad, framträdande, essens-fångande och/eller frammanande attribut för en 
del av språkbaserad eller visuell data" men att det även ibland kan sammanfatta eller 
kondensera data och inte bara reducera den (Saldaña, 2013). Saldaña (2013) skriver även 
att kodning sällan blir helt korrekt den första gången den görs utan att, för att få sin 
kodning så korrekt som möjligt, bör göra denna flera gånger. Vi gjorde en del 
revideringar av vår kategorisering. Saldaña(2013) skriver även att kodning sker både 
under och efter insamlingen av data vilket märktes under kodnings-processen när de 
rubriker vi hade skapat inför intervjun inte alltid stämde överens med de svar vi fick 
vilket gjorde att vi fick redigera de rubriker vi sedan använde för kodningen. Vissa av de 
svar vi fick in gjorde att vi fick skapa nya rubriker helt och hållet. 

På grund av att vår datainsamling skedde vid två separata tillfällen och på lite olika 
sätt genomfördes kodningen vid två olika tillfällen, den första efter transkriberingen av 
intervjun från när vi var på besök och den andra efter vi fått in svar från den andra 
datainsamlingen via mail. De data som blev insamlad under andra tillfället var betydligt 
mindre och mer specificerad information till just det som vi fick ändra fokus emot vilket 
gjorde kodningsprocessen kortare.  

3.5.2. Dokumentanalys 
Då vi även fått tillgång till ett dokument vi kunde använda för analys behövdes även det 
behandlas. Data från detta var inget som vi använde kodning för då det var information 
om ett projekt de genomfört år 2009 vilket inte inkluderade någon annan information än 
om just hur projektet genomfördes. Istället användes dokumentet som 
bakgrundsinformation till projekten som genomförts och skulle komma att genomföras. 
Här kunde vi se på ett redan relativt kortfattat sätt hur migreringsprojekten hade 
genomförts hos myndigheten och hur de beslut som behövdes tas gjordes. Genom att 
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dokumentationen var i form av ett Power-Point dokument var det tillräckligt uppdelat 
som det var för att inte behöva en lika noggrann analysfas som intervjuerna behövde.  

Vi hade även tillgång till dokument rörande delar av myndighetens styrelse då dessa 
var offentliga handlingar. Under intervjuprocessen togs digitalisering upp och detta var 
något vi ville undersöka närmare, hur direktiven såg ut. Ett dokument vid namn Statens 
offentliga utredningar (SOU) fanns och i detta undersökte vi vad regeringen och därmed 
i direkt relation till dem, myndighetens syn och mål kring digitalisering var. Detta 
dokument var inget som kodades av oss då det var ett stort dokument med endast få 
sektioner som var relevanta för våra studier, därför plockade vi endast ut dessa delar för 
att använda. Denna dokumentation gav oss förståelse för behovet av migreringen vilket 
inte var en stor del av den som helhet. 

3.6 Metodkritik och etiska överväganden 
Enligt Gomm, Hammersley och Foster (2002) får fallstudier ofta kritik för att de inte går 
att generalisera lika lätt, jämfört mot t.ex. enkätundersökningar. Vi kommer att använda 
fallstudien som mer av ett sätt att bekräfta de teorier som redan finns och ser därför inte 
det som ett stort problem och tror inte att resultaten skulle ha kunnat bli mycket bättre 
med t.ex. en enkätstudie. Vi hade antagligen kunnat få mer data vilket skulle ge en bättre 
statistisk grund att stå på men vi skulle inte kunnat få tiden att räcka till för att få svar på 
alla våra frågor på det viset.  

Yin (2009) skriver även om problematiken i en fallstudie just att det har fått kritik för 
att det är svårt att generalisera från en studie av bara ett fall. Han menar på att statistisk 
grund inte är det som eftersträvas utan att när en fallstudie genomförs är målet att utöka 
och generalisera teorier och inte att addera frekvenser. Det gör att en enkel fallstudie där 
ett objekt studeras går att använda till dessa ändamål, vilket är det vi planerar att 
genomföra. Vi har sett och studerat de olika kritiker emot denna metod som finns men 
anser ändå att detta är den metod vi kan använda som kommer att ge oss de bästa 
resultaten. I vår fallstudie har vi endast haft möjlighet att personligen intervjua två 
personer. Att bara intervjua två personer kan ses som en nackdel eftersom det inte ger 
oss en stor bredd på svar och kan göra studien något mindre generaliserbar. När vi letade 
efter individer att intervjua såg vi till att de vi träffade var väldigt kunniga inom området 
vi sökte. De vi intervjuat både jobbar med migreringsprocessen och även har till viss del 
sett hur COBOL-systemen fungerade innan dess. De är därmed nyckelvittnen till 
processen och kan då ge oss fullgod information gällande vårt studieområde.  Vår grund 
vi samlade in i form av intervjuer och dokumentationen kunde då räcka för våra 
ändamål. Bell (2016) skriver även om att intervjuer som metod kan vara problematiskt, 
eftersom det tar lång tid vilket i sin tur gör att det oftast bara finns utrymme för få 
intervjuer i en kort undersökning. Vår studie har inte mycket tid till förfogande vilket 
gjorde att vi insåg vi inte skulle ha tid för många intervjuer, både p.g.a. tidsskäl men även 
på grund av att den organisation vi skulle studera låg på annan ort. Det gjorde att risken 
för bias var större än vanligt men med detta i åtanke valde vi ändå att fortsätta med 
intervjuerna då vi hittat de personer som ändå skulle kunna svara på våra frågor på ett 
vis som tillgodoser våra krav på data. Eftersom de personer vi intervjuat var centrala i 
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migreringen hos myndigheten och på grund av deras kvalifikationer som belyste var för 
sig olika viktiga aspekter i vår studie ansåg vi att det data vi får in via intervjuer skulle 
fungera för vår studie. Vi gjorde detta val då vi anser att i fall som vårat är kvalitet 
viktigare än kvantitet. Större volym på antal intervjuer kan innebära att rätt personer 
inte har hittats men vi gjorde valet att istället först hitta de personer som var mest 
kunniga inom området och sedan intervjua dem för att få korrekt och relevant data 
direkt. Yin (2009, sid 18) skriver att "det går att använda en fallstudie när forskaren ville 
förstå "ett "real-life" fenomen noggrant, men sådan förståelse omfattar viktiga 
kontextuella förhållanden - som var relevant för forskarens mål för studier". Vi anser att 
det metoder vi använt inom vår fallstudie räcker för att detta kriterium ska uppfyllas. 
Våra frågeställningar har vi lagt på en relativt generell nivå och det är på grund av att vi 
endast vill få en något generell bild över hur deras migrering genomförts. Vi valde att 
göra på det viset då den tidigare forskning som finns var på ungefär samma nivå och för 
att kunna jämföra dessa och se skillnader och likheter valde vi att ställa frågor på samma 
nivå. Angående de data som var mer detaljerad i tidigare forskning valde vi att ställa 
liknande frågor om just denna information men inte kring annan information vi inte 
hade grund för.  

Vi har i vår studie använt oss av mycket forskning genomförd av H. Sneed. De artiklar 
som Sneed har skrivit har för det mesta samma teman, kring COBOL och migrering. Vi 
har valt att använda oss av många artiklar skrivna av honom då de studier som gjorts har 
genomförts med, i vissa fall, decenniers mellanrum. 

För att se till att vår studie blev etiskt korrekt utförd följde vi några av 
Vetenskapsrådets (2002) regler för att genomföra vår forskning på ett etiskt sätt. Dessa 
regler innebar att vi frågade ifall intervjuobjekten samtyckte till att bli inspelade innan 
intervjun började, informerade dem om vilka vi var och vad vår studie har för syfte. Då 
denna studie inte rör många etiskt känsliga ämnen och våra respondenter inte hade 
några krav på detta ansåg vi att dessa rekommendationer var tillräckliga för oss att följa. 

3.7 Litteraturval 
Vi behövde även studera och undersöka litteratur inom området då vi inte ansåg att de 
intervjuer vi genomfört skulle räcka till. För detta jobbade vi enligt de ramar som 
beskrivs nedan. 

För att undersöka tidigare forskning inom området använde vi oss av de resurser som 
finns att tillgå via Umeås universitetsbibliotek. Vi använde oss av vetenskapliga artiklar 
som vi fann genom att söka på olika kombinationer på orden "COBOL", ”BULL”, "Java", 
"Migration", "Migrering", "Legacy systems", "reengineering", "redevelopment" och 
"wrapping". 

Via dem använde vi databaser för att hitta tidigare vetenskapliga artiklar och 
litteratur. Enligt Hultén, Hultman och Eriksson(2007) behövs ett kritiskt 
förhållningssätt för att bearbeta information och kunskaper på ett pålitligt sätt. De 
skriver att kunskaper och värderingar bör prövas för att vidga och fördjupa kunskaper. 
Att undersöka både själva informationen som finns i en källa men även vem som har 
skrivit den och varför den finns är något de anser vara centralt när det gäller källkritik av 
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informationskällor. Med detta i åtanke har vi sökt efter källor och valt de som vi anser 
går att lita på och kan med gott samvete användas i vår studie. På grund av att det är 
viktigt att betona vem som har författat en källa har vi även valt att undersöka artiklar 
och litteratur skrivna av flera olika författare med olika utgångspunkter för att få en så 
naturtrogen bild av verkligheten som möjligt.  

4. En statlig myndighets migreringsarbete 
Myndigheten började använda sig av en Bull stordator i början på 1970-talet. Systemen 
har sedan dess växt i storlek och komplexitet, samtidigt som de inte riktigt har lyckats 
följa med i den tekniska utvecklingen. 2007 var det cirka 8000 handläggare som 
använde sig av systemet dagligen och det utförde ungefär 1.8 miljoner transaktioner 
varje dag. Systemet bestod då av runt 8000 olika program som hade totalt 5.6 miljoner 
rader av COBOL-kod. Det var ett väldigt stort och viktigt system. 

Arbetet med migreringen har haft fokus på att nyutveckla alla gamla system till Java. 
Det är ett arbete som utförs när det finns tid och resurser. När satsningen på att migrera 
alla systemen påbörjades var målet att allting skulle vara klart 2005 och att alla system 
skulle vara nyutvecklade i Java. Då hade de inte räknat med omfattning och hur mycket 
arbete det skulle vara att flytta hela systemet från COBOL till Java. Den nya beräkningen 
är att det kommer att ta ungefär tre decennier totalt att bli klara, istället för knappt ett 
decennium som inledningsvis hade trott. En ytterligare begränsning är att IT-
avdelningen själv inte kan bestämma hur stor budget som de har tillgång till, och därför 
inte alltid har möjligheten att göra en omskrivning. Om det t.ex. kommer en lagändring 
kan de bli tvungna att skriva in lagändringen i det gamla systemet tills vidare. 

År 2010 skulle den gamla BULL-plattformen som många av COBOL-systemen låg på 
att förlora sin tekniska support då det minskade kundunderlaget tvingat företaget bakom 
BULL att avveckla supporten.  Systemen började även vid denna tid bli omoderna och 
p.g.a. detta fick myndigheten därmed både problem med mjuk- och hårdvara vilket 
gjorde att processen att migrera behövde skyndas på. Därför bestämde de 2007 att 
migreringen från BULL med one-to-one migrering (COBOL till COBOL) skulle ske så fort 
som möjligt. Det viktiga här var att flytta till en säker plattform, och att det inte skulle 
påverka resten av organisationen på något sätt. Myndigheten hade ca 2 år på sig att 
migrera 28 av 44 system som fanns på BULL GCOS 8 plattformen till en Unix plattform. 
Det fanns ingen tid till att använda nyutveckling, och för just dessa system användes 
reengineering som metod där de uppdaterade COBOL-koden så att den skulle fungera på 
en UNIX-plattform 8 . In i det sista låg fokus på att minimera system- och 
infrastrukturförändringar, vilket var extra viktigt de sista 6 månaderna. Det 
huvudsakliga arbetet i projektet låg i testningen och enligt utvärdering av projektet gick 
60-70% av all tid till att genomföra olika tester. Det var mycket tester om kod-mönster, 
test automatisering, API förändringar o.s.v. där inga data fick lämna myndigheten alls på 

                                                        
8  För just det här projektet har vi fått tillgång till dokumentation om hur genomförande och 

planeringen har gått till.  
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grund av säkerhetsskäl. Projektet med att byta plattform från BULL till Unix är ett av de 
största migreringsprojekten som myndigheten har genomfört och det enda projektet som 
har behållit COBOL-koden.  

Myndighetens arbete med att flytta alla sina projekt från COBOL till Java startade i 
början på 2000-talet, och är ett arbete som fortfarande pågår. Arbete kring denna 
migrering är det som vi huvudsakligen har diskuterat nedan, gällande genomförande går 
det inte att redovisa en lika tydlig struktur som för migreringen från BULL. Det beror på 
att de migreringarna inte har genomförts som ett projekt utan en mängd olika vilka alla 
hade vissa olikheter från varandra. De projekten är därmed inte enhetliga nog för att 
säga att migreringen från COBOL till Java har genomförts på ett specifikt sätt, förutom 
de detaljer som tas upp nedan.  

4.1 Orsaker till migrering 
Respondenterna har nämnt tre olika orsaker till att myndigheten har påbörjat att 
migrera från COBOL. Det är att stödet för den gamla plattformen har försvunnit och att 
det börjar bli en brist på kunniga utvecklare i COBOL. De kände också att det var dags 
för att uppdatera den nuvarande tekniken. 
 

"Ja det är väl teknikbyte, alltså vi inser att vi måste göra det förr eller 
senare." (Respondent 2, 2016-03-09) 

 
Det gamla systemet var beroende av att verksamheten gjorde ändringar på dagen och att 
mycket ansvar låg på handledarna att de skulle komma ihåg väldigt mycket. Sedan 
kördes uppdateringar (batchar) på natten vilket innebär att det inte går att utföra 
förändringar i systemet under tiden.  

Digitalisering har även den ställt till med problem för det gamla COBOL-systemet. 
Systemen får in ungefär 100-150 tusen skannade dokument varje dag som ska sparas i 
systemen eller i databaser som det inte kan hantera på grund av hur det är uppbyggt. 
COBOL-systemet är egentligen enbart skapat för att spara det slutliga resultatet. Hur 
handläggaren har kommit fram till det resultatet blev inte sparat någonstans i det gamla 
systemet, utan den informationen fanns bara i handläggarens huvud. På grund av att 
myndigheten numera har andra krav på sig nu än vad de hade tidigare med till exempel 
den nya digitala agendan (SOU 2014:13) och med nya direktiv måste myndigheten t.ex. 
att kunna redovisa hur de har kommit fram till beslut räcker inte det gamla systemet till. 
Även om handläggarna skulle komma ihåg allting måste de nu kunna visa upp 
dokumentation för varje steg och beslut som de har tagit. Den nya digitala agendan har 
två huvudsakliga definitioner på digitalisering som de ska använda sig av. Den ena är att 
analog information ska bli digital och den andra är lite mer vag, men handlar om hur det 
digitala numera inte kan särskiljas från det dagliga livet, vilket innebär ett krav på ökad 
tillgänglighet (SOU 2014:13).  
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En av dessa påföljder är att alla myndighetens tjänster ska gå att utföra dygnet runt 
alla dagar i veckan via deras hemsida. 

 
"Men den stora skillnaden är väl just det här att dom nya systemen bygger 
vi ju för att dom ska färdig eller öppet 24/7..." (Respondent 1, 2016-03-09) 

 
Det gamla COBOL-systemet har inget stöd för den funktionaliteten på grund av att de är 
uppbyggda för att batcha på natten, vilket innebär att det inte går att göra några 
ändringar. Det enda som går att göras på natten i COBOL-systemen är att läsa av 
innehållet som redan finns där. 

4.2 Metoder och genomförande 
Respondenterna tar avstånd från uttrycket migrering och kallar det istället för en 
omskrivning9. De motiverade det på så vis att de anser att de egentligen inte genomfört 
en migrering; ingen kod har flyttats ifrån COBOL, istället har de gjort en omskrivning 
där många tillägg görs.  
 

"Men sen är det ju inte någon riktig migrering utan det som finns där är det 
ju mer omskrivning och tillägg och vi gör mycket mycket mer." (Respondent 
2, 2016-03-09) 

 
Den migrering som görs är separerad, vilket innebär att de inte jobbar med alla system 
samtidigt. I många fall delas också de större systemen upp i delar och de olika delarna av 
systemet behandlas var för sig. Myndigheten har valt detta arbetssätt eftersom de vill 
minimera riskerna t.ex. att migreringen misslyckas eller slutresultatet inte går att 
användas som tänkt som kan uppkomma. Ytterligare ett skäl till att de jobbar på det 
sättet är för att tillgången till resurser (tid, personal och budget) som de behöver för att 
genomföra migreringen kan vara begränsad. 

Myndigheten har inte använt särskilt mycket av speciella tekniker i genomförandet av 
migreringen. De använde sig av en produkt under det projekt som genomfördes 2009 
där COBOL-kod skulle flyttas från Bull-plattform till en UNIX-plattform. Produkten 
användes för att översätta gammal kod till nyare, mer modern kod som skulle fungera på 
den nya plattformen men de mindes inte exakt vilken produkt det var.  

 
"Ja det vi hade var väl nån produkt, någon franska produkt som vi 
använde men det var väl för att just anpassa gammal COBOL-kod till ny 
COBOL-kod."  (Respondent 1, 2016-03-09) 

 

                                                        
9 I vår studie kommer myndighetens arbetssätt ändå att beskrivas med migrering därför att 

detta var det vi benämnde det som under intervjuns gång, endast på grund av att det gjorde 
diskussionen mer konsekvent. 
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"Ja, det är egentligen då vi har använt det, annars har vi egentligen aldrig 
migrerat på det sättet utan vi har skrivit om och tillfört funktionalitet för 
det har inte varit möjligt att översätta kod." (Respondent 2, 2016-03-09) 

 
Förutom den produkten har de inte använt sig av några specifika migreringstekniker. 
Sådana tekniker är mer relevanta vid reengineering än vid nyutveckling. Det finns en 
möjlighet för att reengineering kan komma att användas i framtiden då vissa av 
systemen som ligger kvar i COBOL är så enkla i sina funktioner att de inte skulle behövas 
eller ens kunna förbättras eller helt enkelt för att myndigheten till slut ska få bort den 
sista av COBOL-koden. 

 
 "Ja, sen skulle det ju kunna vara intressant just för att komma ifrån det till 
slut kanske, att man egentligen bara migrerade den funktionalitet som 
finns, med att göra dem sista delarna och komma därifrån[…] Och det är 
klart, kan man göra det på något sätt och få det effektivt så kan det ju vara 
ett sätt att lösa det." (Respondent 2, 2016-03-09) 

 
Wrapping är något myndigheten använt sig av tillfälligt och som en form av hjälpmedel 
för utvecklarna när migreringen genomförs. Det är för att göra det möjligt att hämta och 
lämna information mellan de nya och gamla systemen.  Det är ingen slutgiltig lösning 
utan endast något som används temporärt och är ingenting som myndigheten vill ha 
kvar sina system i. 

 
 "[…]Ja det är ju som nån form av teknisk brygga eller vad ska man säga 
som…" (Respondent 1, 2016-03-09) 

 
Respondenterna menar på att detta ofta är något som används i det första skedet av en 
migrering som genomförs på myndighetens traditionella sätt men är ingenting som 
lämnar IT-avdelningen utan används av utvecklarna för att underlätta arbetet för dem.  

4.2.1 Kostnader och ledning 
Kostnader för ett COBOL-system som bara "rullar på" anser respondenterna inte är 
speciellt dyrt, eller åtminstone borde det inte komma några överraskningar. Kostnaderna 
blir klart högre efter och under en omskrivning än om de blir lämnade som de är hos 
myndigheten. Det beror både på det faktum att de system som varit kvar i COBOL inte 
rörs så mycket och att de då inte har så stora underhållskostnader. 
 

"Jag misstänker ganska låga underhållskostnader på kod då man inte 
ändrar den..."  (Respondent 1, 2016-03-09) 

 
Det som även ökar kostnaderna vid omskrivningar är det faktum att buggar lätt 
uppkommer när nyutveckling genomförs. Att hitta och åtgärda buggarna kan leda till 
ökade kostnader, vilket även kräver mer resurser.  
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Respondenterna anser att det är svårt att jämföra de kostnader som fanns med 
COBOL-systemen jämfört med de som uppkom efter och under omskrivningarna då det 
är typer av olika projekt. De nya systemen blir ett resultat efter nyutvecklingsprojekt 
vilket blir dyrare än ett underhållningsprojekt. Med ett nytt projekt blir påföljden att det 
kräver mer arbete men även mer som kan bli fel och måste åtgärdas. Dessutom går dessa 
projekt ut på att funktioner och flexibilitet ska läggas till vilket gör systemen större, och 
när systemen blir större blir de också dyrare. 

 
"Det är svårt att, som sagt, jämföra vad vi hade för underhållskostnader 
före en omskrivning och efter..." (Respondent 2, 2016-03-09) 

 
Budget är även ett återkommande hinder, där det ibland kan vara svårt att få till medel 
för att planera och genomföra projekten. Den underliggande IT-strategin hos 
myndigheten är att få bort COBOL, men både budget och även tidsbegränsningar kan 
sinka projektet. Det är inte mycket som de kan påverka i den vägen från IT-avdelningen, 
i och med att budgeten bestäms högre upp i myndighetens organisation.  

Det har varit en del klagomål från ledningen angående kostnaderna och att det skulle 
vara svårt, men i det stora hela har projektet uppmuntrats från ledning. Däremot har 
respondenterna upplevt det som om det har kommit en del mothugg från utvecklare och 
de som jobbar i själva miljön.  

 
"Nu påstår jag saker och ting men[…]i COBOL-miljön att här är allt så lätt 
att göra, det går så fort och det är effektivt, att fixa en lagändring där det 
gör man hur enkelt som helst men det är ju ganska ja en annan typ av 
lösning helt enkelt också."  (Respondent 1, 2016-03-09) 

 
De gamla systemen var enkla och lätta att underhålla och använda där det mesta de 
gjorde handlade om att endast genomföra de kalkyleringar och operationer som behövde 
genomföras på digital väg. De nyutvecklade och migrerade systemen däremot innehåller 
mycket mer dokumentation och komplexitet.  

4.2.2 Genomförande av migrering 
Inför själva bytet av systemen när migreringen gjordes ifrån BULL till Unix utfördes 
åtminstone 20 "dry runs10" där bytet simulerades. 12 veckor innan bytet avslutades all 
kod-skrivning och de förberedde även en plan för vad som skulle göras om det blev fel 
med eller under bytet. För att göra själva bytet användes "Big bang approachen", som 
även används i de projekt som i dagsläget genomförs. Det sättet innebär för myndigheten 
att det gamla systemet slutas användas samtidigt som alla de nya delarna i systemet 
börjar användas. På så vis undviker de att köra båda applikationerna samtidigt, vilket 
hade kunnat skapat problem för myndigheten på grund av att det hade dubblerat 

                                                        
10 Ett simulerat test för se hur ett program eller system kommer att fungera ut när det körs på 

riktigt. 
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mängden data och ökat risken att någon data skulle vara inkonsekvent. Bytet var ett 
lyckat projekt och gav myndigheten många fördelar jämfört med den plattform de hade 
innan, inte minst en trygghet att denna plattform är hållbar för många år framöver.  

Bland de system som myndigheten äger har vissa redan flyttats över ifrån COBOL 
medan andra ligger kvar, några av de lite större systemen som finns är just nu i 
processen att föras över. Som nämnt ovan görs även denna sista ”switch-over” genom 
”Big Bang approach” där data först lyfts ur det gamla systemet för att sedan användas i 
det nya systemet. De går sedan aldrig tillbaka till det gamla COBOL-systemet p.g.a. att 
data kan komma att förändras i det nya systemet vilket skulle göra det inkompatibelt 
med det gamla systemet.  

 
"Det vanligaste är att data lyfts ur cobolsystemet och det ny tar över i en 
”big bang”. Vi har aldrig gått tilbaka till cobol för data förändras och är 
inte alltid de samma i nya systemet." (Respondent 1 och 2, 2016-03-18) 

 
Ett annat arbete som involverar COBOL-koden är ifall en lagändring tillkommer. Detta 
måste myndigheten då tillgodose och ibland kan detta behövas göras snabbt vilket 
innebär att COBOL-koden måste ändras ifall systemet inte har hunnit flyttas till Java än. 
De gör inte mycket utveckling i COBOL som det är, utan det är vid ändringar som är 
tidskänsliga eller vissa andra situationer som kunde vara oväntade, t.ex. ifall något går 
sönder och slutar fungera.  

 
”Det är bara småförändringar kan man väl säga…” [angående 
nyutveckling i COBOL] (Respondent 1, 2016-03-09) 

 
De utvecklare som arbetat med migreringen var för det mesta inte desamma som hade 
arbetat med utveckling av COBOL-systemen. Det berodde mycket på att de som arbetat 
med detta hade vid det laget gått vidare i organisationen och jobbade numera med att 
utveckla i andra språk. Tekniskt sett fanns det en del individer som hade jobbat med den 
gamla miljön som nu jobbade i andra miljöer. Flytten mellan miljöer för utvecklarna 
uppfattade vi att den hade inträffat för länge sedan. 

 
"Ibland har de varit nyckelpersoner i projekten men ibland deltar nästan 
inga från cobolmiljön förutom när det gäller lyft av data." (Respondent 1 
och 2, 2016-03-18) 

 
Respondenterna sa även att det var lite blandat med hur många som var involverade i 
nyutvecklingsprojekten men de var i princip alltid någon som jobbat med COBOL-
systemen som även var delaktiga i nyutvecklingsprojekten. Variationen av hur många 
som jobbat med COBOL tidigare och hur många som jobbade med nyutvecklingen var 
lite olika från projekt till projekt. 
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4.3 Effekter av flytten 
I arbetet med att flytta kod ifrån COBOL skapas mer arbete då det också innebär att det 
ska läggas in nya funktioner som ska underlätta för handläggare och kund. Det innebär 
utökningar av funktionalitet, dokumentationsmöjligheter, men även försök att öka 
flexibiliteten. På grund av hur marknaden ser ut nu för tiden vill myndigheten vara 
tillgänglig dygnet runt, varje dag.  

Kostnadsmässigt blir de nya systemen dyrare att underhålla för myndigheten, 
eftersom de kräver mer underhåll. De äldre systemen har så många år på nacken att de 
flesta buggar som vanligtvis uppkommer när ett nytt system implementerats har rättats 
till. Det är också svårt att jämföra kostnaderna för de olika systemen därför att de är så 
pass olika.  

 
"Gör man det större så kommer det att bli större… och sen om det är mer… i 
procentuellt... om det blir det, kan jag inte svara på." (Respondent 2, 2016-
03-09) 

 
Efter att ett system har flyttats från COBOL till Java anser respondenterna att en stor 
förändring är att systemet blir väldigt mycket mer flexibelt. Inte bara för handläggarna 
utan också för kunderna som nu kan göra anmälningar och andra ärenden direkt via 
webben vilken tid som helst på dygnet, oberoende om det är en helgdag eller vardag.  

De nya systemen ger ett bättre stöd för handläggarna då det nu byggs som ett 
handläggarstöd istället för ett system som bara lagrar data från beslut. De får nu stöd 
under hela utredningen av fallen. Det är för att de nya systemen ger stöd för t.ex. 
journaler, dokumenthantering och kommunikation vilket det gamla systemet inte gjorde. 

 
”[…]man bygger ju ut ett handläggarstöd som är, som är stöd för journaler, 
stöd för dokumenthantering, kommunikation med massa andra system som 
man inte hade förut och så vidare." (Respondent 1, 2016-03-09) 

 
Enligt respondenterna finns åsikten bland några av de som jobbat med det gamla 
systemet att det systemet var snabbare än det nya. Det var bara att trycka in några siffror 
så var allting klart. Nu är det ett annat grafiskt användargränssnitt, vilket innebär att de 
måste klicka sig runt i formulär och olika textrutor. Det gör att det tar längre tid att fylla 
i, men då har systemet istället ett mycket större användningsområde. Handläggarna 
jobbar nu mer med uppföljning och journaler som inte fanns med i det gamla systemet. 

Respondenterna var inne ett tag på att det kunde vara en idé att använda den gamla 
tekniken enbart som datalager.  

 
"Kommentar där att man skulle ju kunna använda den tekniken bara som 
ett datalager, lagra och hämta och ha liksom någon form av kontroll över 
vad man lagrar där men dom är ju idag liksom byggda efter att 
handläggning pågår på dagtid, kontorstid..." (Respondent 1, 2016-03-09) 
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Den åsikten var ingenting som respondenterna utvecklade mer utan det var mer en 
fotnot. De vill inte ha så många olika miljöer att hantera utan vill hellre konsolidera än 
att ha kvar den gamla tekniken eftersom de vill ha mer enhetliga system än att ha flera 
olika. Orsaker till detta är en del men en viktig orsak till det är att det kostar mer pengar 
med flera olika miljöer. Några av de extra kostnaderna i det fallet är drift- och 
licenskostnader, där de måste även ha extra personer som kan den andra miljön.  

Med de nya systemen anser respondenterna att några av ärendena tekniskt sett skulle 
kunna bli automatiska. Kunden skulle då själv skriva in informationen som sedan kan 
behandlas automatiskt. På grund av risken att systemen missbrukas kan myndigheten 
inte ha helt 100 % automatiska system. Vid något tillfälle är det alltid en handledare som 
ser över ärendet. Ett av myndighetens färdigställda system är till exempel just nu ungefär 
60-70% automatiskt. Tekniskt sett skulle ett helautomatiskt system gå att ha i bruk men 
på grund av att systemet kan missbrukas utnyttjas inte det. 

Efter migreringen kommer de nya systemen att vara beroende till varandra på ett 
annat sätt än vad de var i det gamla COBOL-systemet. Istället för att det är flera små 
oberoende program sitter systemen ihop och jobbar tillsammans. Enligt respondenterna 
blir det ett större mer komplext system som har ca fyra leveranser per år istället för att 
varje enskilt system levererar programförändringar så ofta som en gång i veckan.  

 
"Ja men och det är väl just det stora skillnaden, man bygger det ju mer som 
fristående system och samordnar ju med annat det sker mer manuellt." 
(Respondent 2, 2016-03-09) 

 
Tidigare var det ett system som utförde flera olika ärenden. Enligt respondenterna gjorde 
det att flexibiliteten i ett specifikt ärende blev sämre då det skulle kunna höra ihop med 
ett annat ärende. Det var även svårt på kodnivå om ett system ville ha mer information 
ifrån ett annat system på grund av att informationsstrukturen var tvingade på alla 
system. Det blev för mycket jobb med specialfall vilket innebar att de var tvungen att 
hålla sig till det generella systemet och anpassa sig till den.  

Enligt respondenterna är lagreglerna lika i nya systemen jämfört med COBOL-
systemen. Det är där som det går att göra en jämförelse på de två systemen och se att de 
lagreglerna går nästan lika snabbt att utveckla. Det är inte heller något större behov av 
underhåll för dessa lagregler. Det är snarare det som är runt omkring som gör Java 
systemen svårare att jämföra. De har en mer komplex organisationsbild som drar upp 
kostnaderna. 

Hanteringen av information blir bättre med de nya systemen enligt respondenterna. 
Tidigare hanterade varje system all information och det gjorde att t.ex. personuppgifter 
om en person fanns på väldigt många olika ställen, vilket innebar att det blev mycket 
dubblering av data som gjorde det svårt att kontrollera att data var uppdaterad och 
korrekt.  
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 ”Jo det blir ju säkrare att vi hanterar rätt information. Som tidigare har 
man haft personuppgifter på tio ställen kanske, så att det ska vara samma 
är ju svårare.” (Respondent 2, 2016-03-09) 

 
Data finns fortfarande på flera olika ställen, men inte lika mycket som tidigare. Det 
optimala som myndigheten strävar efter är att ha data på endast ett ställe. Systemen blir 
mer beroende av varandra, men ändringar behöver bara utföras på ett ställe vilket 
minskar mängden arbete. Samtidigt blir kvaliteten bättre på informationshanteringen så 
det medför både för- och nackdelar.  

I det tidigare COBOL-systemet saknades det en bra översiktsbild där det gick att få en 
bra bild på hur systemet egentligen var uppbyggt. Det har varit ett problem som har 
medfört att IT-personal blivit tvungen att lägga till den i efterhand. Det har också 
inneburit att de inte har kunnat lita på dokumentationen helt. 

 
”Det har ofta saknats bra översiktsbilder så de har fått skapas under 
arbetet. Generellt så vågar man inte lita på skrivna dokument till 100 %.” 
(Respondent 1 och 2, 2016-03-18) 

 
Den stora förändringen i de nya systemen är inte just att de har blivit snabbare och mer 
effektiva; det var COBOL-systemen redan väldigt bra på enligt respondenterna och var 
även ingen anledning för migreringen. De har istället fått bättre flexibilitet och kvalitet. 
Användbarheten blir också bättre med möjligheten att utföra ärenden 24/7, samt att de 
blir mer automatiska så att allting inte är beroende av handläggarna.  

4.4 Framtiden 
Myndigheten har planer på att ersätta de system som fortfarande finns kvar i COBOL. 
Det är ett mål som har funnits i många år nu, men som har tagit längre tid än väntat att 
faktiskt genomföra. Det som har sinkat denna process har varit budgeten, då det kan 
vara svårt att få pengar till dessa projekt då de är väldigt stora.  

Den ursprungliga planen för myndigheten var att ha fasat ut COBOL runt år 2005. 
Denna flytt visade sig vara alldeles för stor för att detta skulle vara genomförbart. Planen 
att vara klar runt 2005 kom fram under 90-talet. Respondenterna tror att arbetet 
kommer vara avklarat om 20 år.  

 
"… det borde vara rimligt. Ja 20 år så skulle det väl va så. Vi tar ju mycket 
av dom stora nu ändå och betar av så att ju mindre saker som det är kvar 
ändå ju lättare blir det att göra det samlat tillslut." (Respondent 2, 2016-03-
09) 

 
De nämner också att det finns en del program som ligger kvar och inte har flyttats endast 
för att de inte används så ofta. De ligger kvar ifall det nu skulle bli aktuellt att köra någon 
uppdatering med hjälp av dem eller liknande. De intervjuade trodde även att dessa skulle 
antingen vara borta eller flyttade inom 20 år.  
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En annan faktor är den allt större bristen på programmerare som kan COBOL, den 
gruppen blir bara mindre och mindre och allt fler går i pension. Respondenterna såg inte 
bristen av kompetens som något stort problem utan ansåg att det går att hitta kompetens 
på ett eller annat sätt och att det inte kommer att komma till något panikläge. Problemet 
låg enligt dem inte så mycket på att programmerare inte kan språket, de ansåg att det var 
relativt lätt att lära sig. Problemet utan handlar om att de specialiserade 
programmerarna kan systemens uppbyggnad i kombination med att kunna koda för det. 
De menar även på att det inte är ett problem som bara uppstår med COBOL-kod utan ett 
generellt problem i arbete med system. Ifall personer som har haft en stor del i arbetet 
med ett system försvinner så anser de att det kommer att bli ett problem, oavsett vilket 
språk systemet är skrivet i. Slutsatsen kring kompetensbristen är att respondenterna 
anser att det på något sätt går att få tag på personer som kan COBOL (eller utbilda dem) 
så just den delen är inte det största problemet i sådana situationer. 

5. Analys och Diskussion 
Syftet med vår uppsats är att skapa ny kunskap kring hur en migrering från COBOL till 
Java kan hanteras (specifikt om hur migrering genom huvudsakligen nyutveckling men 
även reengineering och wrapping genomförs). Vi har även haft som mål att undersöka 
hur de beslut som kan fattas kring migreringen görs och effekterna hos organisationerna 
kan se ut. Utifrån detta syfte hämtade vi våra frågeställningar som sedan har styrt 
arbetet: 

 
• Vilka orsaker påverkar beslut om migrering och metodval?	  
• Hur genomförs en migrering via nyutveckling på många stora system?	  
• Hur blir effekten av en migrering med nyutveckling hos en större statlig 

myndighet?	  
 

För att undersöka den första frågeställningen ville vi först få en överskådlig bild över hur 
en migrering genomförs och vilka olika tekniker som kan användas. På så vis kunde vi få 
en bättre bild över hur de beslut som slutade med att nyutveckling fattades. Vi kunde 
också se i vilka situationer som vissa tekniker fungerar bättre än andra och få en bild av 
vilka tekniker som brukar fungera bättre än de andra. Genom att undersöka tidigare 
forskning kunde vi få in flera infallsvinklar över tidigare liknande situationer. Därmed 
kunde vi jämföra hur dessa genomförts och lyckats/misslyckats jämfört med den 
fallstudie hos myndigheten som vi genomfört. Den andra frågeställningen kunde vi 
undersöka genom att se hur myndigheten hanterat de olika projekt kring migrering som 
de genomfört. Vi kommer sedan att jämföra även detta med tidigare forskning som gjorts 
kring migrering som skett i denna form. Fråga 3 valde vi att hantera genom att ha ett 
tema under intervjuerna som handlade om vad resultaten blivit efter migreringen och 
hur uppfattningen var kring hur systemet fungerade och vad som blivit bättre och sämre. 

Med vår fallstudie kunde vi se flera aspekter som var avgörande i valet till att använda 
sig av nyutveckling istället för någon av de andra teknikerna. En av de största orsakerna 
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är att det finns så många funktionella ändringar de vill göra. Det fanns också några 
undantag där inte nyutveckling har valts. Vi kommer att gå igenom mer om båda dessa 
punkter under 5.2. I det nya systemet har myndigheten fått med nya funktioner som inte 
var möjligt med det gamla. Det ger en större flexibilitet och tillgänglighet för både 
kunden och handläggaren då t.ex. det nya systemet kan utnyttjas dygnet runt och många 
ärenden har blivit delvis automatiska.  

5.1 Orsaker till denna migrering 
Vi kunde fastställa att migreringen var något som myndigheten var väldigt klara med att 
det skulle genomföras. Vi kunde se att det fanns ett par direkta orsaker till det men den 
generella uppfattningen var att detta skulle genomföras så snart som möjligt. Det gamla 
systemet och sättet som det opererade var alldeles för utdaterat och när teknik runt 
omkring uppdateras kände de att de inte hängde med i den utveckling som samhället är 
på väg mot. Många kunder förväntar sig att kunna få information och genomföra 
transaktioner när som helst på dygnet men det var inget som de gamla systemen kunde 
hantera, denna tillgänglighet är dessutom krav som finns från statens digitala agenda 
(SOU 2014:13). Myndigheten behövde börja fokusera på digitalisering då det var en 
satsning som gjorts och beslutats om uppifrån. Den nya satsningen gjorde att 
datamängden som numera hanterades av systemen i organisationen blev större. Det 
skapade en del problem eftersom de nuvarande systemen inte kunde hantera den typen 
av data. Det berodde mycket på att de helt enkelt inte var byggda för den utökade 
datamängden vilket kan ses som naturligt därför att många av systemen var byggda 
innan detta var något som ens kunde ses som en möjlighet.  

Vi fann många sätt som myndigheten skilde sig ifrån tidigare forsknings 
rekommendationer och problem. Ett av dessa som vi kunde se var det faktum att 
myndigheten inte var oroad över en eventuell kompetensbrist, till skillnad från mycket 
forskning som såg det som det mest akuta problemet. Den svagheten som vi fann 
gällande kompetens handlade mer om förståelse för systemen än kompetens i själva 
språket. Att de som jobbat med systemen var de enda som kunde dem och därav uppstår 
problem när de försvinner. När det endast är personer som är kunniga i systemet ser vi 
att det kan innebära att problemet går istället att kopplas till brist på dokumentation, 
vilket även var något våra respondenter talade om existerade hos dem. De kunde inte lita 
på dokumentationen och därför blev personerna som kunde systemet viktigare. Deras 
problem kan vi därför säga var egentligen till viss del p.g.a. brist på dokumentation som 
kamouflerar sig som kompetensproblem. Kompetens inom COBOL är även något som 
blir mindre och mindre, färre individer kan språket numera och de som kan det är i 
princip alla på väg att gå i pension. Det är inte heller helt lätt att ta in ny personal, på 
grund av att de tekniska universiteten inte längre undervisar COBOL då det inte är ett 
särskilt attraktivt programspråk (Roggio et al, 2003). Vi anser därför att även när de inte 
anser att språkbristen är ett problem för tillfället kan det komma att bli i framtiden. 
Dessutom hade myndigheten numera krav på sig att det måste finnas dokumentation i 
varje skede i en handläggning, vilket inte var möjligt tidigare. Ifall kravet på 
dokumentation hade funnits och varit lika stort tidigare hade de nuvarande systemen 
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inte klarat av att förvara dokumentationen eller datamängden. P.g.a. det nya kravet 
fungerar därmed inte de gamla systemen för dem. 

Uppfattningen vi såg hos myndigheten var att det fanns en mängd anledningar att 
migrera, men det huvudsakliga temat över det hela var att det gamla systemet var helt 
enkelt omodernt och i behov av en förnyelse. För att göra systemet mer modernt ansåg 
de att det inte fanns något skäl att stanna kvar i COBOL då det är något av ett utdaterat 
språk utan istället satsa på ett av de nyare programspråken som Java.  

Tidsbristen är även något som kan vara intressant att se på då det påverkar 
myndighetens arbete mycket. Som nämnts ovan i 4.4 var myndighetens mål att bli klar 
med sin migrering redan runt år 2005. Den tidsramen höll inte vilket innebar att de 
tillslut fick problem med deras plattform och behövde göra en migrering ifrån BULL till 
Unix, och detta gjordes på grund av att tiden inte skulle räcka till för att göra en 
"fullständig" migrering till Java. Denna form av migrering var därmed en form av 
nödlösning och vi kan se att den berodde till stor del på att arbetet med migrering till 
Java inte hann färdigt. 

Vi kan konstatera att vår myndighet har haft liknande motiv till sin migrering som 
tidigare forskning pekar på men med en del mindre skillnader. Vi kan se att 
myndigheten vill fokusera på kundens behov och hur de ska tillgodose dem. Den tidigare 
forskningen hade liknande mål men kunde skilja sig något på detaljnivå (Sneed, 2009).  

5.2 Metoder och genomförande 
Vi kunde konstatera att myndigheten använt nyutveckling som sin huvudsakliga 
migreringsmetod. Det var även tydligt för oss att myndigheten hade som mål att utöka 
funktionerna i deras system vilket då gör att nyutveckling är det bästa alternativet. Vi 
fann det intressant hur myndigheten i princip gick emot de flesta rekommendationer 
ifrån tidigare studier som vi sett, nyutveckling är ett mer riskfullt vis att migrera. Trots 
det ser vi ändå inget alternativ som skulle varit bättre för dem heller, just p.g.a. att det 
lade stort fokus på att det skulle finnas många nya funktioner. Orsaken till att många 
väljer bort nyutveckling är för att det är dyrare, det tar längre tid och är mer riskfyllt då 
det är större sannolikhet att projektet kommer att misslyckas jämfört med om 
reengineering skulle användas (Bisbal 1999, Gill 2011, Sneed 1999). Myndigheten har 
även i denna faktor motsatt sig tidigare forskning på det viset att de inte haft några 
misslyckade projekt alls. De har blivit dyrare och tagit längre tid men varken avbrutits 
eller misslyckats. Vi anser att en bidragande faktor till hur de har löst detta har varit 
genom att de har delat upp systemen i mindre bitar som de sedan migrerar en i taget. 
Det gör då att varje projekt blir mindre och blir därför lättare att hantera. 

Vi kan dock även se en nackdel i detta som vi kan relatera till vad Canfora et al (2000) 
skrev om vilket är att många uppdateringar av kod över en lång period gör att strukturen 
på koden kan falla sönder. Myndighetens arbete har nu pågått i så pass många år att vi 
tror att förfall av strukturen möjligtvis kan vara ett problem för dem. Det är definitivt en 
risk som finns, orsaken till detta är att systemet blir uppdelat och arbetat med separat. 
När processen dessutom har tagit lång tid ökar detta risken att den sammanhängande 
strukturen blir lidande. I samma anda finns det även risk för att systemet blir mer 
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splittrat och de kan ha svårt att interagera med varandra på grund av det väldigt 
uppdelade arbetet. Dessa risker är inte något som myndigheten talade om vilket kan 
innebära att de har undvikt dessa problem men vi vill ändå betona att det inte bara är 
helt positivt att dela upp sina system på det sätt myndigheten har gjort. Det verkar helt 
klart vara mer fördelar än nackdelar ändå.  

Under studien såg vi att valet av nyutveckling innebär även att det slutgiltiga 
resultatet måste komma med funktionella fördelar jämfört med det gamla systemet. De 
resultat som migreringen fört med sig diskuteras nedan i 5.3 men vi kan säga att detta är 
något vi anser bör tas i beaktning innan ett migreringsprojekt påbörjas. Ifall inget 
mervärde genereras anser vi att reengineering likväl kan användas. Myndigheten har 
dock lyckats med detta enligt vår uppfattning då de uppnått de mål de satt och fått de 
fördelar de sökte. 

Myndigheten arbetar även ibland med wrapping eller uppdaterar den gamla COBOL-
koden. Vi kan se att wrapping kostar oftast mindre kortsiktigt men den gamla COBOL-
koden försvinner inte vilket då istället kan öka eventuella framtida kostnader, den 
åsikten verkar myndigheten dela då de bara använder wrapping kortsiktigt. Wrapping 
ser Myndigheten endast som en nödlösning som de använder när de verkligen måste, 
oftast när det inte finns tid till en annan lösning eller ifall det bara ska användas 
tillfälligt. Den vanligaste orsaken till att de måste använda någon av de här två 
metoderna är budgeten. På grund av att IT-avdelningen själva inte har så stor makt över 
budgeten är det inte heller någonting som de kan påverka särskilt mycket utan måste 
göra det bästa av situationen. En annan aspekt är tid. Finns det ingen tid till att göra en 
hel nyutveckling när det kommer t.ex. en lagändring så kan det vara nödvändigt att 
skjuta upp nyutvecklingen till senare. Den tidigare forskningen håller med om att 
wrapping och fortsatt underhåll av den gamla koden egentligen inte är någon bra lösning 
och framförallt ingen långsiktig lösning.  

 Reengineering har myndigheten använt vid ett tillfälle, när de hade behov av att flytta 
sina system ifrån BULL-plattformen till Unix. När detta gjordes flyttade de COBOL-kod 
utan att skriva om den till något annat språk vilket gjorde att det ses som ett 
reengineeringsprojekt av oss. Den reengineering de genomförde kan ses som en 
förenklad version och det går inte för oss att resonera kring den problematik som kan 
uppstå därför att de inte påträffade någon. Suganuma, Yasue, Onodera och Nakatani 
(2008) skriver om hur det ofta används ett program för att automatiskt översätta kod 
vilket även var vad myndigheten gjort. De hade inte haft många problem med den 
automatiska översättningen, vilket till stor del kan bero på det faktum att denna 
översättningsprodukt endast användes för att modernisera den kod de hade, men den 
gjorde inte några förändringar i funktionalitet. På grund av att den inte gjorde några 
stora förändringar och för att flytten inte var till ett nytt språk utan inom samma språk 
men bara med en nyare version framstod inte några problem för myndigheten.  

Hos myndigheten kunde vi se att den ökande underhållskostnaden till synes inte var 
en faktor som talade för att migrera utan istället nästan talade emot det då det enligt 
respondenterna var betydligt dyrare att genomföra den typ av migrering som de gjorde 
än att bara låta de gamla systemen ligga kvar. Kostnaderna före och efter migreringen är 
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svåra om inte omöjliga att jämföra. Systemen har genomgått en stor förändring med 
många nya funktioner och är mycket större än tidigare vilket är orsaken till att de inte 
går att jämföra eller värdera. Som respondenterna redovisat är det billigare att bara 
underhålla ett gammalt system än ett helt nyutvecklingsprojekt. Det är ganska naturligt 
då ett nytt projekt även får många buggar som måste åtgärdas som redan är åtgärdade i 
det gamla systemet. Detta är en väsentlig skillnad ifrån många av de studier vi 
undersökte. I många fall var en av de huvudsakliga motivationerna till att flytta ifrån 
legacy-systems att kostnaderna bara steg med tiden med dessa system (Bianchi et al 
2003).  

I tidigare forskning nämndes en mängd olika arbetssätt och metoder som kunde 
användas för att underlätta arbetet med migrering från COBOL. Dessa olika arbetssätt 
var inget vi kunde fånga upp att myndigheten skulle ha använt i vår fallstudie. Vår 
undersökning visade inte heller på att myndigheten hade använt sig av några speciella 
metoder eller tekniker relaterade till migrering alls utan de hade istället jobbat som om 
det var ett helt vanligt nyutvecklingsprojekt. De hade, som tidigare nämnts, delat upp 
systemen i delar vilket skulle kunna ses som en teknik men förutom detta har de inte 
använt någon version av de tekniker vi funnit kring migrering. 

Något som speglades i tidigare forskning och denna fallstudie var det faktum att 
användarna av systemen kunde protestera emot de nya systemen, och hade en del 
klagomål om vissa funktioner och kring sättet det fungerade. Vi kunde se att det verkade 
finnas en form av "det var bättre förr"-mentalitet hos både användare och utvecklare. 
Utvecklarna gillade inte att göra förändringar i de nya systemen på samma vis som de 
gjorde med de gamla. De ansåg att det var lättare med COBOL-systemen. Detta gällde 
även för användarna som tyckte att det var mer effektivt med de gamla systemen. 
Motstånd från användare var något som Khadka et al (2015) skriver om att i fall där 
systemen ändras drastiskt kan det vara en fördel att utbilda personalen som ska använda 
systemet i förväg vilket vi därmed skulle rekommendera myndigheten att ifall de system 
som ska migreras i framtiden kommer genomgå stor förändring bör det ske. 

COBOL programmerarna har haft lite olika betydelse i myndighetens nyutveckling. 
De har framför allt varit med vid lyften av data mellan de gamla och nya systemen. Enligt 
Sneed (2010) så är det inte bra att de gamla COBOL programmerarna är för insatta i 
nyutvecklingen eftersom de kan vara för fästa vid lösningarna från det gamla systemet. 
Det kan vara så att de system där COBOL programmerarna har varit nyckelpersoner kan 
ha blivit negativt påverkade på grund av att COBOL programmerarna gillar sina gamla 
lösningar. Vi anser att processen kunde då ha kunnat vara smidigare om utvecklarna till 
nyutvecklingen hade gjort det på egen hand.  

5.3 Effekter av flytten 
Det som migreringen hade resulterat i var huvudsakligen positiva effekter enligt våra 
respondenter. Vi kunde se att några av de effekterna som de hade märkt av var en 
förbättring i flexibilitet, tillgänglighet och stöd för handläggarna vilket var en del av 
målet med migreringen. De effekterna är några av fördelarna som just nyutveckling har 
jämfört med de andra migreringsmetoderna (Sneed et al, 1998). Stödet som nu har lagts 
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till gav en ökning i dokumentation som finns tillgänglig vilket är något som myndigheten 
har behövt men det gav även en negativ effekt ur handläggarnas perspektiv. De ansåg att 
hastigheten hade försämrats vilket blir rätt tydligt för oss då det förklarades att de 
numera måste dokumentera och anteckna längs hela vägen av processen medan de 
tidigare endast behövde göra själva uträkningarna i systemet. Det gör självklart att hela 
processen kommer att ta längre tid men vi anser ändå inte att det ska ses som en nackdel 
med själva systemet. Trots att den ökade dokumentationen kan vara frustrerande för 
handläggarna är det ändå något som uppfyller ett av de övergripande målen som 
ledningen har haft vilket innebär att det mer har att göra med att handläggarna är ovana 
vid att få göra sådana uppgifter än att det skulle vara en brist i systemet i sig.  

De fördelar som migreringen fört med sig sammanfaller en del med de fördelar som 
Khadka et al (2015) såg med modernisering av kod. Av dessa kriterier uppfylldes bl.a. 
ökad flexibilitet och ökad tillgänglighet. Några av Khadka et al (2015) kriterium som inte 
uppfylldes var kostnadsminskningen då kostnaden istället blev högre i myndighetens 
fall. Det vi har sett med myndighetens projekt är att systemet blir mycket mer komplext 
än tidigare vilket gör det svårt att jämföra kostnaderna mot varandra. Med nyutveckling 
blir systemen större och komplexare vilket leder till att de kostar mer att underhålla. Att 
systemens totala storlek blir större efter migreringen har vi sett i tidigare forskning även 
vid reengineering, t.ex. antalet rader kod och statements blir mycket större efter 
migreringen(Sneed, 2010). 

Till viss del har myndigheten använt sig av iterativ implementation därför att de 
flyttar enskilda system för sig och ibland även bara delar av system. När ett system är 
klart övergår de direkt till det och har inte där någon iterativ övergång för varje system 
som kan bidra till att det blir en stor omställning för handläggarna. Det vi har sett i 
tidigare forskning är att genom iterativ implementation (Bianchi et al, 2003) av ett 
system går det att minska den irritation som kan finnas hos användarna för ett nytt 
system.  Enligt Bianchi et al (2003) är det inte heller möjligt i praktiken att migrera ett 
helt system på en gång. Sneeds(2010) studie där migreringen hade haft två misslyckade 
projekt kan ha berott på att de inte genomförde en iterativ migrering anser vi. 

Några oväntade fördelar med migrationen var inget som våra respondenter ansåg 
hade hänt utan de flesta effekter som kommit med migreringen var förväntade.  
Oväntade fördelar som nämndes av Khadka et al var ökad flexibilitet och tillgänglighet 
vilket var några av myndighetens mål med migreringen. Detta kan bero på att 
migreringen som genomförts här såg något annorlunda än hur myndigheten gjort. 
Författarna skriver att i de fall de observerat hade den modernisering som gjorts där 
(vilket kan liknas med en migrering) uppfyllt de fördelar de förväntat sig innan 
moderniseringen gjorts, vilket då stämmer överens med hur det gått till hos 
myndigheten.  

Något som kan ses som både en negativ och en positiv effekt av flytten ifrån COBOL 
till Java är det faktum att de nya systemen har en hårdare koppling emot varandra 
jämfört med hur det tidigare fungerade med COBOL-systemen. De tidigare systemen var 
mer fristående men nu hade de t.ex. ett separat system för personuppgifter som sedan 
alla system plockade data ifrån. De mer fristående systemen är en bra effekt anser vi på 
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grund av att det ökar säkerheten och konfidentialiteten, p.g.a. att känslig data inte sparas 
på lika många platser i systemen som det gjorde tidigare. Säkerheten ökas då 
information inte sprids över hela organisationens system utan hålls till ett system där 
säkerheten då kan höjas på ett lättare sätt. Det är enklare att se till att ett system håller 
säkerheten än att flera system ska hålla samma nivå. Det sparar även plats åt 
myndigheten i systemen på grund av att det blir en minimering av redundant data då det 
endast sparas i ett system istället för flera. Viss data finns fortfarande sparad på flera 
ställen i systemet men målet för framtiden är att ha data på endast ett ställe. Det gör 
även att alla systemen och programmen blir mer komplicerade vilket gjorde att processer 
kunde vara svårare att följa ibland vilket kan skapa svårigheter. Det är inget som 
kommer synas för kunder eller ens för handläggare utan mer har nackdelen att det kan 
göra underhåll lite svårare. 

Vi kan se att det har tillkommit bättre översiktsbilder över systemen hos myndigheten 
som helhet då det oftast inte fanns någon dokumentation om de gamla systemen sedan 
tidigare. Detta är inte ovanligt, de flesta undersökningar som redan gjorts har haft dessa 
problem (Sneed, 2001; Canfora et al, 2000). Dokumentationsbrist och kompetensbrist är 
ständigt återkommande faktorer i dessa former av migreringsprojekt om COBOL. Vi har 
bara hittat ett projekt som har haft problem på grund av dålig dokumentation från det 
gamla systemet när de har använt sig av nyutveckling (Sneed, 2001). Det fallet slutade 
med att de programmerarna som skulle utveckla det nya systemet fick ta hjälp av 
COBOL-programmerarna. Myndigheten har även de behövt gå till COBOL-koden ibland 
för att få viss information och då har de i vissa fall använt sig av en programvara men 
inte på samma vis som Sneeds fall(2001). 

Myndighetens migreringsprojekt var något annorlunda från de övriga tidigare 
studierna vi undersökt då de huvudsakliga effekterna som kommit ifrån migreringen var 
flexibilitet och ökad kvalitét men även användbarhet och mer automatisering. Vissa av 
dessa effekter var vanliga ifrån övriga studier såsom kvalitét och automatisering medan 
flexibiliteten och användbarheten var något som inte uppmärksammades lika mycket.  
Det är därför intressant att flexibilitet och användarbarhet var på många vis en stor 
motivation bakom migreringen för myndigheten.  Ökad flexibilitet något som togs upp 
mycket om studien kring mjukvaru-modernisering (Khadka et al, 2015) men det var då 
tekniskt sett inte ett migreringsprojekt.  

5.4 Framtiden 
Vi kunde se att migreringen definitivt har tagit mycket längre tid än vad som var väntat. 
Målet att vara klar 2005 var en ganska stor missbedömning, de har fortfarande idag 
(2016) har en del system kvar att migrera. Misskalkyleringen har till största del berott på 
en liten budget. Det har i sin tur bidragit till att myndigheten inte kunnat utföra så 
många migreringsprojekt som de hade önskat. Förseningen de har på sina projekt tror vi 
hade varit ännu större ifall de hade haft misslyckade migreringsprojekt. De använder sig 
av nyutveckling vilket är en ganska stor risk i sig men trots detta har de inga misslyckade 
projekt. En del individuella projekt har blivit försenade men aldrig avbrutna eller 
misslyckade. Inte heller har de någonsin gått tillbaka till COBOL när myndigheten en 
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gång har gått in på Java. Enligt tidigare forskning ligger chansen att ett projekt lyckas 
runt 50 % (Sneed, 1999) vilket betyder att myndigheten har haft en ganska otrolig andel 
framgångsrika projekt.  

Ett av de största problemen som vi kunde konstatera hos myndigheten verkar ha haft 
med sina migreringsprojekt är just tiden. Det faktum att de har valt att hantera sin 
migrering på det sätt de gjort har minskat de risker som kan uppstå med projekt som 
dessa men har gjort att de har gått över tiden rätt rejält. Med detta går det att dra en 
slutsats till att det arbetssätt som innebär att föra över endast små delar av systemen i 
taget kan användas med fördel ifall det är viktigt att inga fel inträffar eller att projekten 
inte får misslyckas. Ifall det är viktigt att projekten håller den tidsram som var uppsatt 
kanske det inte är det ideala valet. Hade myndigheten istället haft ett stort projekt där 
allting skulle migreras direkt så hade de kanske varit klara i tid, om projektet inte 
misslyckades. Det hade också kunnat bli som för flygplatsledningssystemet Sneed (2010) 
skriver om där de efter två misslyckade försök gav upp nyutveckling för att istället 
använda reengineering. Vi resonerar även kring att den långa utvecklingsprocessen kan 
komma att innebära att myndigheten kommer få "dubbla uppdateringsbehov" om några 
år. Med det menar vi att den Java-kod som skrevs när migreringsprocessen påbörjades 
kommer att bli utdaterad desto längre tid det tar att flytta all kod. Det skulle kunna 
medföra att myndigheten hamnar i en position där de måste hantera uppdatering av 
både Java och COBOL. Med dubbla plattformar med behov för uppdateringar kan både 
kostnader och resursbehov bli större. 

6. Slutsats  
Studien sökte att besvara frågor kring migrering av legacy-system med hjälp 
huvudsakligen nyutveckling och efter vår fallstudie nu är genomförd anser vi att vi kan 
svara på våra frågeställningar. Migrering är något som är väldigt aktuellt för många 
organisationer samtidigt som det inte är något som talas om ofta vilket gjorde det till 
något vi ansåg var intressant att studera 

Motiveringen bakom myndighetens val att använda sig av nyutveckling låg i att 
myndigheten ville ha ny funktionalitet efter systemen hade flyttats ifrån COBOL. 
Reengineering utesluts därmed som metod att använda då detta inte tillför någon 
funktionalitet. Bland de val de hade kvar som enligt Sneed(1999) som är att fortsätta 
underhålla systemet som det är, wrapping eller nyutveckling valdes det sistnämnda. Att 
valet fall på nyutveckling berodde på de framtidsplaner de hade och målet med att 
eventuellt få bort all COBOL.  Därmed blev nyutveckling det naturliga valet som passar 
dem bäst. Beslutet resulterade i att migrering tog betydligt längre tid än väntat och det 
blev en ökad kostnad på grund av att systemen för det mesta blev större. De faktorer som 
vi har sett när val av metod för att migrera ska bestämmas beskrivs i tabellen nedan i 
relation till nyutveckling. 
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 Kostnads-
faktor 

Tidsfaktor Trygghet inför 
framtiden 

Funktionalitet 

M
o
t
i
v 

Nyutveckling 
kan bli 
mycket 
dyrare än 
andra 
metoder. 

Ny-
utveckling 
tar ofta 
längre tid 
än planerat 

Att flytta från 
COBOL gör det mer 
säkert att det 
fungerar även i 
framtiden 

Ifall ökad 
funktionalitet ska 
nås är 
nyutveckling det 
bästa alternativet 

 
Tabell 2 Faktorer vid val av nyutveckling som migreringsmetod 
 

Nyutveckling som metod går ut på att systemet byggs upp från början utan att den gamla 
koden egentligen används. I vissa fall upptäckte vi att det ändå kan vara en fördel att gå 
in i den gamla koden för att få information om vissa funktioner men det är ingen 
översättning av den gamla koden. Inte så förvånande visade det sig att nyutveckling lätt 
tar längre tid än vad som först blir beräknat och fram för allt är det svårt att beräkna hur 
lång tid det ska ta för att migrera ett helt system som myndigheten har gjort. Deras 
migreringsprojekt är redan 11 år försenat och fortfarande inte klart. Att ett 
nyutvecklingsprojekt ofta blir försenat och tar lång tid är en av några risker som gör att 
många väljer en annan typ av migrering. En annan faktor är att nyutvecklings projekt 
oftare blir misslyckade. Med nyutveckling finns det som mål att få in fler funktioner och 
det gör också att förväntningarna på det nya systemet blir större. De förhöjda 
förväntningarna kan bli för stora vilket gör att användarna aldrig blir nöjda. Lyckas 
projektet att ta sig igenom de hinder som finns får slutprodukten, jämfört med de övriga 
migreringsmetoderna som finns, förmodligen det bästa resultatet. 

För att genomföra en migrering med hjälp av nyutveckling verkar 
framgångsfaktorerna enligt vår fallstudie vara att inte genomföra migrering på alla 
systemen eller ens ett helt system samtidigt. Att dela upp systemet i delar för att migrera 
det kan se till att riskerna inte blir lika stora som de annars vanligen är i 
nyutvecklingsprojekt. Myndigheten hade inte de problem med misslyckade projekt som 
andra studier funnit utan de problem de hade haft hade i så fall varit i brist på resurser. 
Denna brist hade inte inneburit att några projekt hade avbrutits eller misslyckats utan 
hade i så fall bara tagit längre tid. Enligt våra studier och det data vi har hittat är därmed 
myndigheten relativt unik i det faktum att de har lyckats med alla sina projekt och inte 
avbrutit några. Det går dock tydligt att se att myndigheten har valt att arbeta på det sätt 
de gjort för att minimera risker men detta blir på bekostnad av större utgifter och långa 
tidsomfång, medvetet från dem eller inte. Under nyutvecklingsprocessen hos 
fallstudieobjektet användes inte många andra metoder för systemen förutom vid några 
tillfällen wrapping. Det användes med fördel för utvecklarna som ett mellanläge, där det 
användes för att kunna ha fortsatt tillgång till de gamla systemen samtidigt som det fick 
de nya funktionerna som behövdes för arbetet vilket vi ser som en bra användning av 
wrapping. 
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Effekten som migreringen har gett denna större myndighet är väldigt stor i framförallt 
funktionalitet och flexibilitet. De har nu ett system som verkar dygnet runt alla dagar i 
veckan och är delvis automatiserat. Det gör att kunder kan utföra ärenden mycket lättare 
hemifrån och oberoende från vilken tid på dygnet det är. För myndigheten ger det nya 
systemet bättre uppföljning av varje ärende med bättre dokumentation och journaler 
som följer alla steg fram till slutet istället för att enbart ha dokumentation om det slutliga 
beslutet. Myndigheten har också sett till att det finns en mer utförlig dokumentation om 
själva systemet någonting som var bristfälligt i de gamla legacy-systems. De olika 
systemen har en starkare koppling till varandra och ökar därför komplexiteten. Det 
bidrar istället till att det blir mindre dubblering av data då t.ex. personuppgifter finns i 
ett system och hämtas av de andra när de behöver den. Bytet till den nya Unix 
plattformen och nyare språket Java ger också en säkrare framtid därför att det 
fortfarande finns stöd för de och många kunniga inom både plattformen och språket. 
Genom sin migrering har myndigheten även ökat förmågan att kunna hantera 
utmaningar och krav från både kunder och statliga direktiv då dessa migrerade system är 
mer hanterbara. 

Kring själva arbetet fick vi göra en del justeringar efter vi hade börjat med 
intervjuprocessen. Vi gick in i intervjun utan att veta väldigt mycket om hur 
myndigheten hade hanterat sin flytt av COBOL. På grund av detta hade vi en något 
annan bild om hur vi skulle undersöka migreringen. När vi väl var på plats och fick lite 
mer insikt kunde vi se att det synsätt vi hade behövdes redigeras. Vi behövde justera vår 
studie, vårt synsätt och efter det gjorts upptäckte vi att vi behövde lite kompletterande 
data för studien. Vi fick göra en andra datainsamling där vi först undersökt den 
forskning som tidigare fanns kring denna form av omskrivning som denna myndighet 
genomfört. För att få in ny data kontaktade vi därför vår kontaktperson vid myndigheten 
igen med våra nya frågor och bad dem svara på dessa via mail. Då denna datainsamling 
var betydligt mindre krävdes inte lika mycket behandling utan det gick att använda 
nästan som det var på grund av att de frågor som ställdes var relativt direkta och redan 
tematiserade.  

Efter den första intervjun hos myndigheten var vi också tvungna att ändra lite på vår 
frågeställning av samma skäl som vi var tvungna att göra en ny datainsamling. Frågorna 
som vi först hade passade inte in i hur myndigheten egentligen hade arbetat utan mer 
som vi först trodde de hade arbetat. 

6.1 Förslag till vidare forskning 
Med de resultat som vi kom fram till via vår studie kom vi fram till en del nya frågetecken 
kring migrering genom nyutveckling. Vi fann det intressant att myndigheten inte 
verkade vara oroliga kring den kompetensbrist som många andra organisationer från 
tidigare forskning hade. Det är något vi anser skulle kunna undersökas mer noggrant. 
Hur kommer det sig att de inte såg att det var något problem med detta medan ett 
exempel skrivet av Sneed(2010) var detta den huvudsakliga motivationen för att migrera. 
Beror detta på att denna studie gjorde för 6 år sedan och att situationen har förändrats 
sedan dess eller är det kanske för att vår studie gjordes på en statlig organisation medan 
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Sneeds(2010) gjordes på en privat organisation? Dessutom kan det vara relevant att 
undersöka den skillnad som fanns angående kostnader. För myndigheten var det dyrare 
att starta de nyutvecklingsprojekt de gjorde men de tidigare studier som gjorts på 
området visade på att en organisations budget gick till stor del till att underhålla legacy-
systems. Den studien var dock gjord år 2000 vilket gör det intressant att se om det 
fortfarande stämmer eller om budgeten som myndigheten har stämmer överens med hur 
det ser ut generellt bland organisationer med legacy-systems. 
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Bilaga 1 - COBOL Bakgrund 
COBOL utvecklades redan år 1959 och har sedan dess fått 4 uppdaterade nya standarder. 
Dessa har medfört sig en mängd funktioner som har som syfte till att hålla COBOL kvar i 
programmeringsvärlden och se till att de funktioner som krävs läggs till. Dessa 
standarder kom år 1968, 1974, 1985 och 2002 med en del mindre korrigeringar där 
emellan (Schricker, 2000). COBOL ANS 68 som var den första standarden som kom 
efter språkets uppkomst och dess innehåll bestod av korrigeringar mellan de olika 
versionerna av COBOL som uppkommit sedan det skapades, detta för att se till att 
språket skulle vara likadant överallt. COBOL ANS 74 lade till en programfunktion där ett 
nytt verb introducerades vilket innebar att programmen kunde skrivas som externa 
program. Detta innebar att de separata programmen inte blev lika stora längre utan olika 
programdelar kunde delas upp och sedan bli kallade på av ett huvudprogram. COBOL 
ANS 85 introducerade mer struktur till programmen och gjorde koden mer lättläst. 
COBOL ANS 2002 introducerade tillslut objektorientering till COBOL (Coughlan, 2014).  

COBOLs kommandon är baserade på engelska verb som inte är väldigt många men de 
är strikta i utformningen. Ett COBOL-program består av fyra olika divisioner; 

 
● IDENTIFICATION DIVISION (kommer benämnas med D1)	  
● ENVIROMENT DIVISION (kommer benämnas med D2)	  
● DATA DIVISION (kommer benämnas med D3)	  
● PROCEDURE DIVISION (kommer benämnas med D4) 	  

 
De flesta divisionerna har dessutom fler kategorier, som kallas för olika sektioner. D1 

innehåller information om programmet, d.v.s. Vem som har skrivit det, när det är skrivet 
och annan deskriptiv information om programmet. D2 innehåller och beskriver de delar 
av programmet som har behov av att omgivningen (filer och datorn) beter sig och ser ut 
på vissa sätt. De sektioner som finns i denna division är då "CONFIGURATION 
SECTION" och "INPUT-OUTPUT DIVISION" där den förstnämnda anger vilken typ av 
dator som ska användas (inte väldigt relevant längre och den sistnämnda anger 
information om den media som ska hantera input och output (i vanliga fall filer). D3 
innehåller beskrivningar om hur data som ska användas i programmet ser ut, detta är då 
bland annat de variabler som kommer att användas. I denna division finns "FILE 
SECTION", "WORKING-STORAGE SECTION" och "LINKAGE SECTION". FILE 
SECTION innehåller information om det data som finns i de filer som kan komma att 
användas, WORKING-STORAGE SECTION innehåller information om den data/de 
variabler som bara kommer att existera inom programmet och LINKAGE SECTION 
innehåller information om hur data som används i underprogram ska fungera. D4 som 
då är den sista divisionen innehåller då alla uppgifter som programmet ska utföra 
(Watson, 1985). Detta är då en kort beskrivning av hur COBOL-kod ser ut och är 
utformad. Då vi inte kommer att gå speciellt nära själva koden i denna undersökning 
behövs inte mycket mer kunskap om hur COBOL är skrivet än detta. 
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Bilaga 2 - Intervju material  

Ramverk  
Syftet med dessa intervjuer är att vi ska få en bättre bild av hur ni på 

Försäkringskassan har arbetat med migreringen från COBOL till Java. Hur resultatet har 
blivit och hur ni har nått dem. Vi har undersökt hur migrering och översättning av kod 
har hanterats på olika vis, med vissa utsatta metoder och tekniker. Vi är intresserad av 
att se vilka kvalitetsaspekter som kan påverkas av en migrering eller flytt av kod 
(huvudsakligen då aspekterna kostnader, underhåll och prestanda) och om denna 
överensstämmer med studier gjorde kring ämnet.  

Intervjun kommer att ta ca 40-60 min. Resultaten från intervjuerna kommer sedan 
att behandlas i detta Examensarbete på Systemvetenskapliga programmet på Umeås 
Universitet.  

All data kommer att vara konfidentiell och inga personuppgifter kommer att användas 
i rapporten. Ni har när som helst rätt att avbryta intervjun om ni känner att någonting 
blir jobbigt eller helt enkelt inte vill medverka längre.  

Ni kommer att få ta del av rapporten sedan när den är klar.  
Känner ni att det är någonting som är oklart innan intervjun börjar?  

Intervjufrågor insamling 1  

Bakgrundsfrågor - individ  
Vad är din arbetsuppgift och vilken anställning har du?  
Hur länge har du jobbat på Försäkringskassan?  
Hur pass nära har kontakt har du med de systemen som finns kvar i COBOL?  
 

Allmänt om migreringsprojektet  
Vad var anledningen till att ni påbörjade migreringen?  
Vad är din syn på arbetet med migreringen?  
Hur pass nära kontakt har du med de migrerade systemen som finns?  
Ser du någon poäng med att flytta all COBOL-kod?  
Hur har du varit inblandad på något vis i arbetet med migreringen från COBOL till 

Java?  
Ifall ja, har detta arbete fungerat bra?  
Ifall nej, tack för ditt deltagande!  
Har det varit några problem på individnivå med detta projekt, att användare eller 

ledning sätter sig emot det på något vis? I så fall vilka och varför?  
 

Problemområde (speciella tekniker)?  
Har det använts några tidigare kända metoder för att genomföra denna migrering och 

i så fall vilka?  
Ifall nej, hur har ni arbetat?  
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Har det använts några specifika tekniker för att genomföra denna migrering och i så 
fall vilka?  

Vilka svårigheter och problem (om några) uppkom under arbetet med att flytta 
systemet?  

Har ni använt några automatöversättare för att översätta från COBOL till Java, i så 
fall blev resultatet som väntat?  

 

Problemområde (reengineering och wrapping)  
Hur kom ni fram till vilken åtgärd som skulle utföras? Reengineering, wrapping och 

nyutveckling?  
Har ni kombinerat reengineering med wrapping?  
Anledningar varför, varför inte?  
Används wrapping något bland de system som ligger kvar i COBOL?  
Ifall ja, vad är motivationen bakom att använda detta och inte reengineering?  
Ifall nej, varför inte?  
 

Effekterna av migrering  
Har du märkt av någon skillnad sedan migreringen?  
Har det blivit någon skillnad i effektiviteten i systemet efteråt?  
För de system som redan är flyttade, vilka fördelar har detta medfört sig? Och är det 

några fördelar som kommit som var oväntade?  
Hur har migreringen påverkat underhåll? Kostnader?  
Mindre underhåll? Lättare att sköta?  
Har prestandan påverkats av migreringen?  
Är systemet smidigare? Snabbare?  
Har dessa projekt för migrering fört med sig några nackdelar?  
Har ni kunnat se någon skillnad i kostnad sedan arbetet startade?  
 

Framtiden  
Tror du att det skulle vara möjligt att om t.ex. 20 år vara fri från COBOL?  
Hur ser framtiden ut? Kommer arbetet att fortsätta tills det att all COBOL är borta 

eller finns det ett annat mål?  
Förväntar ni er att få en förbättring/bättre förbättring i underhåll, kostnader och 

prestanda i framtiden?  
 

Övrigt  
Finns det dokument som vi skulle kunna ta del av?  
Powerpoint? Projektplan mm?  
Vet ni om någon annan som vi skulle kunna prata med? 
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Intervjufrågor insamling 2 
Med de system som nu övergått till Java, hur sköttes då själva "switch-over" så att 

säga? Kördes båda systemen samtidigt och att det blev ett byte, växlade de emellan eller 
stängdes COBOL-systemet av under en period innan Java-systemet var helt klart och 
igång?  

  
När nyskrivning görs av de system ni har från COBOL, ni gör ju då inte en migrering 

men används någon kod i huvud taget från det gamla systemet eller "slängs" den bara 
bort direkt?  

  
Har något av dessa projekt med omskrivning misslyckats/avbrutits? I så fall vad 

hände?  
  
Hur sköts dokumentationen gällande dessa projekt, är det något som är extremt 

viktigt och regelbundet eller mer av en bitanke?  
  
Är det någon dokumentation om systemet som ni har saknat i det gamla systemet som 

är viktigt att få med i det nya?  
  
Finns det någon specifik anledning bakom att flytten ibland sker med bara delar av ett 

system i taget förutom anledningen att det är så stora system som ska flyttas?  
  
Använde ni er av någon speciell metod för att ta fram affärslogiken från det gamla 

systemet när ni utvecklar nytt (se bilden nedan) eller låter ni de som utvecklar det nya 
systemet fråga de som underhållit det gamla eller gör ni detta på något annat sätt? 	   
 

Är de som har underhållit det gamla systemet med och jobbar med utvecklingen av 
det nya?   

Om de gör det, har ni märkt någon fördel eller nackdel med detta? 
 


