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Sammanfattning 
 

Företag använder sig av olika informationssystem, och allt oftare av molntjänster anpassade för 

enskilda affärsområden. Möjligheten att använda sig av olika leverantörer för olika moduler 

ställer högre krav på integration. Ett produktionssystem måste kunna kommunicera med 

företagets faktureringssystem. Bristande flexibilitet kan försvåra företags möjligheter att använda 

sig av den modul som är bäst lämpad till uppgiften. Dyr och komplicerad integration kan 

potentiellt göra det svårt att använda sig av olika leverantörer. Denna uppsats försöker svara på 

vilka utmaningar kunder och konsultbolag ställs inför, och hur dessa bäst hanteras. Inga tidigare 

forskningsarbeten kunde identifieras inom detta område. Det krävdes därför en grundlig 

undersökning bland berörda aktörer. Då det inte fanns några underbyggande fakta att skapa 

kvantitativa analyser kring valdes en kvalitativ metod. Deltagarna hade stora friheter att resonera 

kring frågeställningen utan inblandning från testledaren. Vi kom fram till ett antal riktlinjer för 

hur en slutgiltig integrationsstandard bör se ut. Arbetet utfördes på IT-konsultbolaget Cybercom. 

I samarbete med ett antal företag, väl lämpade för det berörda området, utfördes intervjuer för att 

få fram tillförlitliga resultat. Slutsatsen blev att det krävs någon form av standardisering inom 

integration av molntjänster för att hantera problematiken.  

Abstract 
 

Companies are using different types of information systems, and more commonly cloud services 

adapted for specific business areas. The possibility to use different suppliers for different 

modules increases the need for integration. A production system needs to be able to 

communicate with the company’s invoice system. A lack of flexibility can obstruct the 

company’s opportunities to apply the module most suitable for the task. Expensive and 

complicated integration can potentially make it harder to use solutions from different suppliers. 

This essay aims to find out what challenges customers and consultant companies are faced with, 

and how these ultimately should be handled. No previous studies within this area could be 

identified. This called for a thorough survey among concerned actors. Since there were no 

substantiate facts to construct a quantitative analysis from, it was decided to perform a 

qualitative analysis in which the participants could discuss the issue freely without interference 

from the survey leader. We arrived at a set of guidelines for how a final integration standard 

should look like. The study was performed at the IT-consultant company Cybercom. In 

cooperation with a number of companies, well adapted for the concerned area, a number of 

interviews were performed to find reliable results. The conclusion was that some sort of 

integration standard is needed to handle the complexity of the problem. 

Nyckelord: Molntjänster, Systemintegration, Standardisering, Riktlinjer, Affärssystem 
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1. Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 

 

Affärssystem är ett övergripande system för styrning av företags verksamhet.  Ett affärssystem 

innehåller funktioner som underlättar allokering av resurser, kund- och leverantörsrelationer, 

produktion, budgetering, personal, prissättning, rabatter, avskrivningar osv. Enterprise Resource 

Planning-systemet (ERP-systemet), även kallat affärssystem, länkar ihop företagets olika 

avdelningar (ekonomi, produktion m.m.) till en enda enhet oavsett geografisk placering av 

företagets enskilda enheter och dotterbolag, företaget kan i sin tur ha god översikt och kontroll 

över sin verksamhet (Larsson & Olsson, 2009). En kundorder från Kina leder exempelvis till en 

automatiserad handling som innebär att lagersaldot kontrolleras, produktion planeras, 

inköpsorder skapas hos leverantör och andra aktiviteter som krävs för att tillgodose kundens 

behov (Larsson & Olsson, 2009) 

Affärssystemet tillhandahåller aktuell (i realtid) och dynamisk information över företagets 

viktigaste agerande som exempelvis, försäljning, inköp och planering (Slack & Lewis, 2008). Att 

all information integreras på en gemensam plattform underlättar för de olika användarna av 

systemet (Davenport, 1998).  

 

Figur 1. Modellen till 

vänster visar hur en 

central databas kan 

förmedla sin information 

till olika applikationer 

med diverse funktioner 

inom ett företag. 

“Anatomy of an 

Enterprise System” 

(Davenport, Harvard 

Business review 1998) 

Sid 125 
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Eftersom företagets interaktion med kund (försäljningar), leverantörer (inköp) och personal 

(löner) matas in i affärssystemet blir det lättare att upprätta bokslut och andra relevanta rapporter 

internt och externt. Det kan dock vara olika tjänster eller program som hanterar de olika 

processerna (Larsson & Olsson, 2009). 

Det finns ett stort antal tillgängliga tjänster och program som hanterar de olika processerna. Det 

innebär att den fullständiga systemlösningen består av olika tjänster och program. Dessa kan 

tillhandahållas från olika leverantörer. Det ökade utbudet av molntjänster har underlättat 

utvecklingen av specialiserade tjänster istället för fullständiga affärssystem från en och samma 

leverantör (Davenport, 2008). 

Molnbaserade tjänster tillhandahåller program och olika typer av IT-funktioner via internet 

istället för att göra det via lokala nätverk (Danielsson, 2011). Att skilja på mjukvara och 

hårdvara, att virtualisera sina tjänster och program, bidrar till större flexibilitet och högre 

utnyttjandegrad av hårdvara (IBM, 2007). Virtualisering innebär att de fysiska egenskaperna hos 

ett program eller en datorplattform ligger på en server utanför användarnas egna servernätverk. 

Istället visas en skenbar bild av tjänsten eller plattformen som speglar de fysiska egenskaperna. 

Även om det mest är mjukvara som virtualiseras är det även möjligt att virtualisera hårdvara. 

Detta gör det möjligt för företag att utnyttja tjänster som de behöver få tillgång till via internet 

som alternativ till att installera det i sin egen datormiljö. Allt från implementation av tjänsten till 

utbildning och support kring tjänsterna kan köpas in via konsultbolag istället för att hanteras av 

den egna IT-avdelningen (Forsén, 2010). 

Det finns flera anledningar till att användarna väljer att utnyttja molntjänster. Molntjänster gör 

det möjligt att reducera kostnader för IT-utrustning och personal. Lagring av såväl data som 

själva programmen sker ute på nätet och behöver alltså inte installeras på en dator. Kompetensen 

som krävs för att tjänsterna skall fungera finns ute hos tjänsteleverantören och det behövs därför 

ingen intern IT-personal som hanterar detta. IT-avdelningen kan antingen skäras ner eller 

fokusera på andra affärsområden (ENISA, 2009). 

En extern programlösning ger en helt annan mobilitet och flexibilitet än traditionella 

motsvarigheter. Då all data och tjänsterna finns tillgängliga via nätet har användaren tillgång till 

tjänsterna från vilken dator som helst, så länge det finns internetuppkoppling (Forsén, 2010).  

Denna tjänst kan vara fördelaktig genom att användarna får tillgång till tjänster som de är i behov 

av för att sköta sin verksamhet. Samtidigt slipper de förse sig med kunskap och resurser som 

annars krävs för att kunna behärska tekniken. Detta kan i sin tur ge ekonomiska fördelar. Det kan 

exempelvis röra sig om ett nystartat företag som inte har så stor startbudget för sin affärsidé. Om 

de då istället kan hyra sin infrastruktur via molnet så kan de minska sina startkostnader. Allt 

eftersom behovet för nya tjänster växer fram och företaget får bättre ekonomiska förutsättningar 

kan antalet tjänster utökas för att ytterligare optimera systemlösningen (ENISA, 2009). 
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Exempelvis Officepaketet Outlook, samt moduler till olika affärssystem (såsom redovisning, 

Customer Relationship Management CRM och Supply Chain Management SCM) finns numera 

även som molntjänster. Ett exempel på en molntjänst är SA. Men för att tjänster från olika 

leverantörer skall kunna kommunicera med varandra krävs det någon typ av systemintegration 

(ENISA, 2009).  

Vissa tjänster är beroende av data från andra tjänster. En tjänst som används som används för att 

ta fram en lönebudget kan t.ex. vara beroende av information från det system som hanterar 

personal. Lönedata för den enskilde individen kan finnas sparade i personalsystemet. Ett 

informationssystem skall därför kunna kommunicera med andra system. Dock har det inte alltid 

varit så. Informationssystem som inte klarar av att kommunicera med andra relaterade system 

kallas för informationssilos. Ett företags produktregister, till exempel, anses vara en silo om det 

inte kan kommunicera med andra relaterade system inom företaget eller hos återförsäljare, 

kunder etc. (Côte, 2002). 

 

1.2. Problem 
 

Med de fördelar molntjänster ger följer även ett antal risker och nackdelar. I detta avsnitt 

kommer vi att identifiera dessa och förklara hur de påverkar användandet av molntjänster. 

Den mobilitet som molntjänster bidrar till ställer också ökade krav på kontroll och säkerhet. Att 

data lagras ute i molnet och är tillgängligt från vilken datorenhet som helst, så länge det finns 

anslutning till molnet, innebär att användaren måste ha ett större medvetande kring säkerhet. Att 

koppla upp sig på en offentlig plats medför att användaren måste hantera inloggningsuppgifter 

med större aktsamhet och säkerställa att utloggning från programmet sker (Krutz & Russel, 

2010). Extern lagring kräver också lika starka säkerhetslösningar som vid intern lagring. Det är 

t.ex. inte möjligt att komma åt data som lagras internt i en tjänst utan att först logga in i tjänsten. 

Precis som att ett program eller en tjänst kräver åtkomstkontroll (Ambrose et al., 2010) finns det 

ett liknande behov vid åtkomst till databaser, datalager och liknande. Även till dessa bör det 

finnas krav på att användaren identifierar sig och kan visa sin behörighet. När användarna väljer 

att använda sig av en tjänsteleverantör för att hantera system och datalagring tvingas de även att 

släppa kontrollen över sin programvara och data. Detta är aldrig riskfritt. 

Molnbaserade affärssystem är konfigurerbara men anpassade till god branschpraxis (eng. best 

practice), vilket medför att möjligheten att skräddarsy ett system minskar (Magnusson & Olsson, 

2008). En systemleverantör tillhandahåller en lösning som är lika för alla kunder inom samma 

område. Det är möjligt att göra mindre anpassningar men systemen är oftast byggda för att 

fungera för alla marknader. Detta medför att marknadsspecifika krav i värsta fall inte kan 

uppfyllas. Det händer att vissa leverantörer erbjuder olika systemlösningar för olika marknader 

men då är systemen fortfarande standardiserade för denna marknad. Detta sätt att bygga system 

är en fördel för tjänsteleverantören men kan vara en nackdel för företagen och användaren. 
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Integrationen mellan olika molntjänster och Legacy-system och mellan molntjänster från olika 

leverantörer kan innebära en del problem. Dessa måste kunna kommunicera med varandra för att 

den fullständiga systemlösningen skall vara effektiv. För att användaren skall få ut den fulla 

kapaciteten ur sin systemlösning är det viktigt att det är möjligt att använda sig av de bästa 

tjänsterna på varje enskilt område. Det måste därför vara möjligt att använda tjänster från olika 

leverantörer.  

Användaren riskerar att låsa sig till både integratören, om integration inte utförs internt, och 

tjänsteleverantören. Integratören, då all IT-personal med utbildning och kunskap inom 

affärssystem läggs hos en extern leverantör. Tjänsteleverantören, då det finns en risk för att de 

befintliga inköpta systemen inte går att integrera med nya tjänster, eller motsvarande och bättre 

moduler hos en annan leverantör. 

Ovan har vi identifierat ett antal utmaningar med molntjänster som kan leda till att kunderna inte 

får ut den maximala potentialen från en molnbaserad helhetslösning. I värsta fall leder detta till 

att kunden inte vågar investera i molntjänster. 

Det finns redan idag lösningar på många av de utmaningar som kunderna ställs inför. De 

kommunikationsprotokoll som används är t.ex. relativt standardiserat och det finns ett brett utbud 

av anpassningssystem som hanterar denna typ av kommunikationssvårigheter. 

 

1.3. Frågeställning 
 

Vilka utmaningar ställs aktörerna inför vid integration av molntjänster från olika leverantörer och 

vilka riktlinjer finns för att hantera dessa? 

1.4 Avgränsningar 
 

Att olika aktörer kan ha olika lösningar för integration av molntjänster leder till att det blir 

svårare att byta ut enskilda tjänster. Arbetet har därför fokuserat kring standardisering av 

integration av molntjänster från olika leverantörer. 

Uppsatsen fokuserar kring integration mellan molntjänster från olika leverantörer. Detta 

inkluderar all integration av molntjänster även i de fall de skall integreras med traditionella 

system. Uppsatsen tar inte hänsyn till integration som enbart hanterar traditionella system.  
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2. Fördjupad bakgrund 
 

I detta avsnitt undersöks de områden arbetet fokuserar på mer närgående. Val av litteratur 

förklaras, samt valda begränsningar och varför arbetet utförs utifrån dessa begränsningar. Olika 

beståndsdelar undersöks, som eventuellt kan vara en del av lösningen samt på vilket sätt de kan 

bidra till standardiseringen. 

 

2.1 Molntjänster 
 

En stor fördel med molntjänster är möjligheten att anpassa mängden resurser till företagets egna 

behov. Om ett företag hamnar i en period där behovet av IT resurser är signifikant högre eller 

lägre än normalt, kan molntjänster anpassas efter det, och företaget behöver endast stå för 

kostnader som tillkommer för de IT resurser de faktiskt använder sig av. Ett företag behöver 

endast utöka sina IT resurser om efterfrågan plötsligt skulle öka oväntat under en period. Men 

kan i normala situationer hålla dem nere. 

Även om molntjänster ger flera möjligheter och är ett värdefullt verktyg för företag, så finns det 

vissa krav de måste rätta sig efter. En av de viktigaste aspekterna är säkerheten. Många företag 

känner sig motvilliga att lagra sina värdefulla data i system de ej har direkt kontroll över. Att 

lagra information i en gemensam lagringsplats kan öka den potentiella risken för att ens data 

hamnar i obehörigas händer. Viktiga aspekter i detta sammanhang är åtkomstkontroll och 

autentisering (Ambrose et al., 2010). 

Det finns tre olika leveransmodeller för molntjänster: mjukvara, plattform samt infrastruktur 

(Hurwitz, J., 2009). 

Plattform: PaaS (Platform as a service): Detta innebär att operativsystem, databaser och 

applikationer ej behövs skötas lokalt då dessa istället sköts av andra leverantörer via outsourcing. 

Mjukvara: SaaS (Software as a service): Denna typ av lösning ger användarna möjligheten att 

koppla upp sig till program samt applikationer ute i molnet. Denna typ av applikation är inte 

lokalt installerad i företagets server, utan snarare installerad och outsourcad för lokal användning 

i företaget.  

Infrastruktur: IaaS(Infrastructure as a service): Denna typ av lösning ger användarna möjligheten 

att använda sig av servrar samt lagringsutrymme som erbjuds av olika leverantörer (Julisch & 

Hall, 2010). 

Några aspekter man bör ta hänsyn till val utav molnbaserade leverantörer är: 

Leverantörens rykte samt tillförlitlighet; har en leverantör varit i branschen under en lång tid bör 

de besitta stor erfarenhet och kunskap inom molntjänster. Att ett företag är nytt på marknaden 
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behöver inte betyda att de är mindre kompetenta eller trovärdiga än väletablerade bolag, men det 

kan finnas fördelar med att använda sig av ett bolag som existerat under en längre tid. 

Man bör även kontrollera vilka företagets kunder är. Har företaget framgångsrika kunder så kan 

det vara en indikation på att företaget är pålitligt. 

Lämplighet är också en faktor som har en stor roll i det hela. Genom att använda sig av mer 

branschspecifika molntjänster, anpassade till den egna branschen, kan företaget dra större nytta 

av tjänsterna.   

Stöd samt serviceavtal har också en stor inverkan på att göra företaget eller leverantören mer 

framgångsrikt. Genom olika stöd kan processer i arbetet bli snabbare och säkrare. Man låter 

företag göra arbetet de är mest kunniga inom (Kandukuri et al., 2009). 

IT molnet kan påverkas utav flera faktorer som prestanda (eng. Performance), tillgänglighet 

(eng. Availability), säkerhet(eng. Security) och skalbarhet (eng. Scalability), som är känt under 

förkortningen “PASS” (SPIRENT, Cloud Computing 2010). 

 

2.2 Systemintegration 
 

Vid systemintegration integreras flera olika tjänster eller program, som är specialiserade till 

specifika användningsområden, till ett enda system. De integrerade tjänsterna kan på så sätt 

skicka information mellan varandra per automatik. Ett exempel på detta är integreringen mellan 

Customer Relationship Management (CRM), en modell som omfattar ett företags interaktioner 

med kunder och klienter, och ett dokumenthanteringssystem (DMS). Båda dessa system har 

funktioner som är kritiska för många företag. Istället för att duplicera data mellan dessa två 

system kan man använda sig av systemintegration, och på så sätt integrera dessa med varandra. 

Integrationen kan vara fullständig eller partiell. Dock är det sällan optimalt med en fullständig 

integrering, utan man brukar oftast föra in de primära funktionerna från det ena systemet till det 

andra, där man sysslar med de sekundära funktionerna (Hasselbring, 2000). 

I takt med utvecklingen av molntjänster har efterfrågan av en ”öppet moln” (Open Cloud 

Manifesto, 2009) ökat allt mer. Ett öppet molns egenskaper är bl.a. att den har en öppen 

standard, fri från patent och restriktioner, har en utökningsbar och öppen API (Application 

Programming Interface) samt möjliggör flyttbarhet mellan olika moln. Detta skulle initialt leda 

till en snabbare utveckling inom molntjänster samt en större valmöjlighet mellan tjänsterna. Ett 

öppet moln skulle även underlätta för företag med olika leverantörer av molntjänster att arbeta 

tillsammans. Det skulle även möjliggöra för företag att utveckla nya lösningar som integrerar 

publika moln och privata moln med olika IT-system. 

En av lösningarna för systemintegration är använda ett anpassningsprogram (eng. Middleware) 

som hanterar kommunikationen mellan två olika tjänster. Ett relativt enkelt sätt att ”knyta ihop” 
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två system är med en punkt-till-punkt-förbindelse (point-to-point) eller förkortat P2P. Man 

skapar adaptrar som översätter datastrukturer från det ena systemet till det andra. Nackdelarna är 

att när de bakomliggande systemen ändras måste även adaptrarna ändras (Linthicum 1999). 

Punk-till-punkt-förbindelser blir snabbt otillräckligt i takt med att antalet delsystem växer. En 

lösning på detta är Enterprise Application Integration (EAI) som använder sig av en hubb eller 

ett anpassningssystem. Istället för att koppla ihop delsystemen direkt med varandra kopplar man 

dem till hubben. Hubben, i sin tur, har hand om kommunikationen mellan delsystemen. Ett 

exempel på ett sådant EAI-verktyg man kan använda är Microsoft BizTalk Server (Sharif et al., 

2004) 

Även om EAI bringar ordning i den oreda av anslutningar som är resultatet av en P2P-lösning 

genom att fungera som ett nav mellan delsystemen förenklar den inte själva integrationslogiken. 

Vidare måste man integrera alla delsystemen med hjälp av EAI-verktyget, ett arbete som kan 

kosta företaget miljontals kronor i utvecklingskostnader. Det finns fortfarande delsystem som 

använder olika protokoll för att kommunicera och en utvecklare måste kunna hantera alla 

protokollen för utveckla/vidareutveckla integrationslösningen (Linthicum 1999) 

EAI används för att koppla ihop system som inte nödvändigtvis är skapade för att kommunicera 

med andra system och eftersom det kan vara väldigt kostsamt att anpassa dessa, började man 

arbetet med att skapa en öppen standard som skulle underlätta integrationen mellan 

informationssystem – hur man skall bygga systemen från början för att stödja systemintegration. 

Ur detta växte webtjänster fram. Webtjänster har två huvudsyften. Det ena är att skapa tjänster 

med funktionalitet som flera olika applikationer kan behöva. Istället för att skapa funktionerna i 

varje applikation så skapar man en webtjänst som applikationerna sedan kan anropa. Exempel på 

detta är tjänster för valutakurser, väderleksrapporter, aktiekurser m.m. Det andra syftet är att 

knyta ihop spridda system genom att ge dem en gemensam standard att utbyta data (Sharif et.al 

2004) 

Grunden i webtjänster är Hyper Text Transfer Protokoll (HTTP) och Extensible Markup 

Language (XML). HTTP används för att skicka data och XML används för att definiera 

webtjänstens gränssnitt.  Webbtjänsten skall ha ett väl definierat publikt gränssnitt genom vilket 

den kan anropas av och kommunicera med klienter oberoende av vilken bakomliggande 

plattform webbtjänsterna körs på. 

Ur webtjänsterna har SOA, eller ”tjänsteorienterad arkitektur”, vuxit fram. SOA är inget verktyg 

utan en samling regler för hur man på arkitekturnivå skall designa applikationen så att den 

fungerar som en självständig tjänst som kan kommunicera med andra tjänster. Man använder 

sedan en orkestrering som är ett flödesschema som styr när och i vilken ordning tjänsterna skall 

anropas. Enkelt kan man säga att webbtjänster är tekniken och SOA är reglerna man skall 

använda när man bygger informationssystem idag.  

Det har visat sig att SOA är svårt att implementera fullt ut bland företagen. Ett problem är att 

systemet måste byggas från grunden för att stödja SOA. Det är väldigt svårt att anpassa ett 
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befintligt system till SOA även om det använder EAI. Detta eftersom SOA handlar om att 

integrera processer istället för information/data som EAI gör. Detta gör det svårare eftersom det 

hänger på att hela verksamheten stödjer satsningen på SOA och inte bara IT-avdelningen som är 

fallet med EAI där det ”bara” handlar om att koppla ihop olika system med varandra oavsett om 

resultatet blir att de stödjer företagets processer eller inte (Linthicum 1999). 

2.3 Standardisering 
 

Standarder används för att alla aktörer inom ett specifikt område skall arbeta med samma 

metoder. En aktör skall inte behöva sätta sig in i en annan aktörs arbetsmetoder innan det är 

möjligt att fortsätta arbetet. 

ISO (Organization for Standardization standards) är en frivillig organisation vars medlemmar är 

erkända myndigheter för standardisering inom sina respektive länder. Sverige representeras i ISO 

av SIS (Swedish Standards Institute). Deras uppgift är att ta fram branschspecifika standarder för 

den svenska marknaden. ISO utgår från ett behov från den specifika branschen och baserar sina 

standarder på internationella experters synpunkter. Alla ISO-standarder tas fram i samarbete med 

ett stort antal intressenter och i konsensus mellan dessa. 

Exempel på IT-standarder som inte tagits fram av ISO är SCORM (SCORM, 2012) och Open 

Cloud Manifesto (Open Cloud Manifesto, 2009) som vi nämner under avsnittet "Molntjänster". 

Öppet moln handlar om att en molntjänst skall fungera på alla moln och inte enbart det moln den 

skapades för. 

SCORM är en standard för e-utbildningar (eng. e-learnings) som togs fram efter krav från den 

amerikanska försvarsmakten. Då försvarsmakten krävde att alla deras leverantörer, vilket 

inkluderade de största aktörerna på marknaden, skulle ansluta sig till standarden ledde detta till 

att den accepterades som en standard av hela marknaden. 

Vi har identifierat två olika standarder för utbyte av affärsinformation vid handel mellan företag, 

så kallad B2B (eng. Business-to-Business). Dessa är ebXML (Electronic Business using 

eXtensible Markup Language) (ebXML, 2012) samt RosettaNet (RosettaNet, 2012). 

Båda dessa standarder är framtagna för att kunna användas av alla företag, oavsett storlek och 

geografisk tillhörighet. 

ebXML är framtaget av OASIS, Advancing open standards for the information society, (OASIS, 

2012) och är en standard för e-handel. 

RosettaNet är en organisation som tar fram standarder för interoperabilitet av affärsprocesser 

inom leveranskedjan.  
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2.4 Relationsdatabaser 
 

Relationsdatabaser (Codd, E.F., 1970) är databaser där data har lagrats i tabeller, och som visar 

relationerna mellan olika poster. Inom varje tabell måste samtliga poster ha samma attribut. 

Saknar en viss post ett värde för ett attribut, kan den fortfarande vara med i tabellen, om 

programmeraren har tillåtit värden som NULL. 

För alla poster i en relationsdatabas måste ett av attributen vara en primärnyckel. Det är denna 

nyckel som gör posten unik och den skall väljas med omsorg. Rör det sig om en tabell med 

personer kan personnummer vara en passande nyckel, då personnummer är unikt för alla 

individer, oavsett för och efternamn. Finns det inte ett enskilt unikt attribut är det möjligt att välja 

två attribut som tillsammans blir en nyckel. När primärnyckeln har logisk anknytning till posten, 

som t.ex. personnummer, kallas detta en naturlig nyckel. Är primärnyckeln däremot automatiskt 

genererad, som t.ex. ett ordernummer, kallas detta för surrogatnyckel. 

För att koppla olika relationstabeller med varandra är det möjligt att använda sig av så kallade 

främmande nycklar. En främmande nyckel är enligt definition egentligen inte någon nyckel. Det 

är snarare en hänvisning till en nyckel i en annan tabell. Det kan t.ex. röra sig om en tabell 

"Person" med attributet "adress". Vill vi sedan koppla detta attribut till tabellen "Adress" väljer 

vi posten i denna tabell, som skall kopplas till en specifik post i tabellen "Person".  

Det som gör relationsdatabaser relevanta för oss, är hur de skulle kunna hantera 

begreppsdefinitioner. Vi anser att det bör sättas samman en organisation, bestående av 

representanter från branschorganisationer, konsultbolag och tjänsteleverantörer. Denna 

organisation har ansvaret för att skapa en integrationsstandard. I detta arbete ingår att skapa en 

tabell "Standardized definition of terms". Denna innehåller samtliga begreppsdefinitioner som 

har identifierats av alla medverkande aktörer (så kallade Lead Users). Samtliga dessa begrepp får 

sedan en lämplig primärnyckel. Alla systemleverantörer som vill medverka, eller konsultbolag 

som skall integrera ett visst system skriver sedan ihop en likadan lista för det specifika systemet. 

Låt oss kalla tabellen för "System A", där A är namnet på den specifika molntjänsten. Endast de 

begrepp som finns med i System A skall stå med i listan. Finns det begreppsdefinitioner i System 

A som inte finns med i "Standardized definition of terms" måste ett konsultbolag lägga till dessa 

i tabellen. Samtliga tabeller innehållande begreppsdefinitioner från en specifik leverantör skall 

sedan kopplas till "Standardized definition of terms" via främmande nycklar. Därmed kan det 

integrerade anpassningssystemet vi använder oss av kontakta relationsdatabasen när olika system 

skall interagera med varandra. 

Så snart nya tjänster har kopplats till relationsdatabasen kommer de att kunna kommunicera med 

alla tjänster som redan är kopplade till databasen. På så sätt behöver man endast upprätthålla och 

rätta tabellerna, aldrig skapa nya integrationer. Integratören behöver heller inte skapa någon ny 

integration för nya kunder, utan använder den befintliga. 
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2.5 Extern lagring 

 

Förutom att installation av molntjänster inte tar någon plats på den egna servern är det även 

möjligt att lagra data externt, för att ytterligare minska kravet på egen hårdvara. 

Det finns en stor fördel med extern lagring som vi kan dra nytta av när vi vill skapa en standard 

för integration av molntjänster. Att all data lagras utanför de program och tjänster som skapar 

dem bidrar till att frikoppla dessa från varandra. På så sätt frikopplas även molntjänster, som är 

beroende av data från andra tjänster, från varandra. 

För oss har extern lagring ytterligare en fördel jämfört med att lagra data direkt i tjänsterna. Om 

all data lagras utanför system, och uppdateras i realtid, påverkas inte andra tjänster i 

systemlösningen om en tjänst skulle gå ner. Det är endast funktioner i den felande tjänsten som 

inte kan användas. Går t.ex. ordersystemet ner finns fortfarande alla order lagrade externt. På så 

vis kan produktions- eller leveranssystemet fortsätta leverera order. I just detta exempel är det 

viktigt att alla order markeras som stängda i den externa databasen. Så snart ordersystemet 

fungerar igen kan den sedan uppdatera sina egna data, och markera alla levererade order som 

stängda. 

Infrastruktur som molntjänst (Hurwitz, J., 2009) är en typ av molntjänst som gör det möjligt för 

användarna att köpa lagringsutrymme på externa servrar som tillhandahålls av en leverantör. 

Detta är en bra lösning för data som inte är sekretessbelagd eller känslig av andra anledningar. 

Vissa användare vill inte använda sig av denna typ av tjänst för all data. Det kan t.ex. vara en 

myndighet som inte vill lagra personuppgifter om medborgare utanför deras egen kontroll. Det är 

dock fortfarande möjligt att hantera lagring av data externt utanför systemet. Användaren får då 

använda sig av en egen server som lagringsutrymme för känslig data. På detta sätt kan vi 

fortfarande dra nytta av fördelarna med extern lagring samtidigt som användaren får full kontroll 

på sina data. 

Det bör dock klargöras att det tjänsteleverantörer som tillhandahåller extern lagring har stor 

kompetens inom säkerhet och normalt kan hantera detta lika säkert som en intern avdelning. 

Extern lagring kan utföras på olika sätt. Olika externa databaser kan t.ex. kopplas samman och 

hanteras i ett datalager (eng. Data Warehouse). Det finns ett flertal funktioner i datalager som 

kan bidra med förbättringspotential för lösningsförslaget.  

Extern lagring av data skall vara lika säkert som att hantera den internt. Leverantörerna av 

lösningar för extern lagring i datalager (Inmon, 1990), har stor kompetens inom säkerhet. Detta 

är nödvändigt för att kunderna skall våga använda sig av denna typ av lösning. Datalagring 

erbjuder även ett antal funktioner som ytterligare förbättrar användandet av extern lagring. 

För att extern lagring skall räknas som ett datalager är det inte enbart själva lagringen av data 

som är viktig. Utvecklingen går allt mer mot att datalager sköter en hel del operativa funktioner. 

I många organisationer är det datalagret som hanterar olikheter i begreppsdefinitioner. 
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För att en databas formellt skall räknas som ett datalager måste de fyra krav som fastställdes av 

Inmon (1990) vara uppfyllda. Data skall vara: 

1. Ämnesorienterad: Alla element, som är knutna till ett objekt eller en aktivitet i den 

verkliga världen skall vara knutna till varandra i databasen 

2. Tidsberoende: Data skall sparas tillsammans med tidpunkt, för att kunna se hur data 

ändras över tid. 

3. Oföränderlig: Data får inte ändras eller raderas, utan sparas för framtida rapporter. 

4. Integrerad: Data skall komma från samtliga tjänster som organisationen använder och 

data skall vara konsekvent. 

 

2.6 Actor Network Theory 
 

Lösningsförslaget är baserat på någon typ av standardisering och om en sådan skall fungera 

krävs det en stark enighet kring lösningen. Dessutom är det, som tidigare nämnts, av stor vikt att 

det finns en överenskommelse kring en fungerande standard. För att idén skall fungera optimalt 

är det därför viktigt att involvera flera olika aktörer i någon typ av allians. Denna allians skall 

gemensamt sätta sig ner och besluta riktlinjerna för en sådan standard. Samarbetet bör ske utifrån 

Actor Network Theory (ANT) (Callon, 1986), som är en innovativ process skapad för att jobba 

utifrån allianser. 

ANT fokuserar på relationerna mellan de olika aktörerna. Något som är viktigt för detta 

examensarbete, då en del av arbetet går ut på att ta fram en lösning som fungerar för alla 

involverade aktörer. Blir vissa aktörer missnöjda med lösningen kommer de att ställa sig utanför 

samarbetet. Är det tillräckligt många större aktörer som ställer sig utanför samarbetet kommer 

standarden inte att kunna uppfylla de önskade syftena med lösningen. 

Om uppsatsen kan ta fram underlag för de olika aktörernas behov och relationer kan riskerna för 

att samarbetet skall bryta samman lättare identifieras. Själva kärnan i ANT är translationen, där 

de olika aktörerna kommer överens om att nätverket är värt att bygga upp och försvara. 4 

exempel på translation som Callon (1986) identifierade och definierade är: problemformulering, 

vinstdelning, registrering/delaktighet och mobilisering av allierade. 

I detta fall handlar translationen om att få de olika aktörerna att bekräfta behovet av en 

gemensam standard, att de ser fördelarna med införandet av en standard, att de visar intresse för 

att bidra till att ta fram en standard och att de ser nyttan i att samarbeta med konkurrenter och 

andra samarbetspartners. 

Utifrån den valda forskningsmetoden, tittade författarna på resultatet utifrån ett ANT-perspektiv. 

En gemensam affärs- och IT-strategi identifierades samt en gemensam infrastruktur för såväl 

organisation som informationssystem. Samtliga aktörer måste vara överens om vilka strategier 

och vilken infrastruktur som skall gälla. Lyckas detta leder det till att alliansen stärks. 
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Författarna är medvetna om att en allians är svår att skapa och vidmakthålla men anser att hela 

lösningsförslaget är beroende av ett sådant samarbete. Ett exempel på ett lyckat samarbete kring 

standardisering är NOAH-projektet (Sørensen & Tryggestad, 2006). Deras arbete med att ta fram 

en fungerande standard för inställning av digitala hörapparater borde kunna appliceras även på 

denna uppsats lösningsförslag. 

För att utveckla marknaden för digitala hörapparater startade de tre största producenterna i 

Danmark ett samarbete. Man ville ta fram ett gemensamt verktyg för att ställa in de digitala 

apparaterna. De verktyg som nu fanns på marknaden var dyra. Då de inte var standardiserade, 

utan endast fungerade till en specifik tillverkares hörapparater, hade återförsäljarna inte råd att 

betala för dem. Försäljaren fick verktyget gratis från tillverkarna i utbyte mot att de sålde deras 

produkter. 

Resultatet av alliansen blev lyckat och man kunde skapa en standardiserad monteringsenhet. 

Samtliga de aktörer som valde att ansluta sig till standarden fick köpa in sig i det dotterbolag 

som skapats för att styra och kontrollera resultatet. På så sätt fick även aktörer som kommit in 

vid ett senare tillfälle vara med och bära en del av utvecklingskostnaderna. Fördelarna för de 

företag som anslutit sig var delvis att marknaden för digitala hörapparater ökade samt att det gav 

en konkurrensfördel att vara med. Men delägandet i dotterbolaget gav även en direkt vinst. Nu 

när monteringsenheten var standardiserade kunde tillverkarna ta betalt för dem, vilket medförde 

en vinst istället för en förlust på dessa produkter. Vi anser att NOAH-projektet är ett bra exempel 

på hur standardisering har lett till fördelar för de aktörer som valt att använda sig av standarden. 

De använde sig dessutom av ANT för att identifiera gemensamma utmaningar och hur dessa 

kunde få de olika aktörerna att se fördelar i ett samarbete. 

Androidmobiler, där flera mobiltillverkare gemensamt valde samma operativsystem, är ett annat 

exempel på ett fungerande samarbete mellan olika aktörer.       

  

Det viktiga för att lyckas upprätthålla en fungerande allians är att alla aktörer hela tiden känner 

att de tjänar på att vara en del av alliansen. 

Alliansen måste enas om vilka begreppsdefinitioner som skall användas. Finns det oenigheter om 

specifika begreppsdefinitioner avgörs dessa tvister genom en majoritetsomröstning. Målet ska 

dock alltid vara att hitta en lösning som samtliga aktörer är nöjda med och så långt möjligt ska 

det hela lösas med en tillfredsställande kompromiss. Det slutgiltiga dokument som tabellen utgör 

räknas som ett avtal mellan de olika aktörerna, som förbinder sig att använda och utveckla den 

fullständiga relationsdatabasen. 
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3. Metod 
 

3.1 Metodval 
 

I detta avsnitt diskuteras den valda forskningsmetodiken samt hur de framkomna resultaten 

redovisas och kontrolleras.  

Under förstudien var en av svårigheterna att hitta forskningsartiklar som relaterar till det område 

studien fokuserar på. Det var därför nödvändigt att bekräfta den problematik som identifierats i 

förstudien. Utöver att bekräfta problematiken måste olika lösningsförslag diskuteras. Bristen på 

nödvändiga underlag försvårade möjligheten att använda designvetenskap som forskningsmetod. 

Designvetenskap (Hevner et al., 2004) hade varit det korrekta valet om studiens slutresultat varit 

en designartefakt. Kvalitativa undersökningar fokuserar främst på ett flertal strukturerade frågor 

som användaren skall ta ställning till. Den mest lämpliga forskningsmetoden för att ta fram ett 

underlag för situationen utifrån den nuvarande situationen är en kvalitativ samhällsinriktad 

forskningsmetod. 

Utifrån ett etiskt perspektiv har författarna ett ansvar gentemot de personer som deltagit i 

intervjuerna (Holme & Krohn Solvang, 1997). Finns det anledning att tro att uppgifter som 

kommer fram under samtalen skulle kunna skada enskild individ eller det företag för vilket 

personen jobbar bör detta inte publiceras offentligt. Är uppgifterna av sådan karaktär att det 

påverkar det slutgiltiga resultatet bör informationen omformuleras för att skydda individer och 

företag. 

För att säkerställa att enskilda personer eller företag hängs ut är samtliga svar fullständigt 

anonyma. Detta säkerställs genom att samanställningen av svaren inte har skrivits i den ordning 

de svarande har intervjuats. Om person A’s svar står överst på fråga 1 kan person B’s svar stå 

överst på fråga 2 o.s.v. De siffror som visas över hur deltagarna har viktat olika påståenden visar 

medelvärdet av hur de olika personerna viktade påståendena. 

För att undvika att resultat förfalskats eller förvrängts har alla anteckningar gjorts så ordagrant 

som möjligt. Anteckningarna upprepades alltid för deltagaren för att denne skulle kunna 

korrigera svaret vid missförstånd. Alla externa uppgifter har referenser till den ursprungliga 

källan för att säkerställa att inga fakta har plagierats. Enda undantaget är om informationen är 

allmän fakta.  

3.1.1. Forskningsmetodik 

 

Valet av forskningsmetod bör göras med fokus på frågeställningen (Holme & Krohn Solvang, 

1997). Vi kunde tidigt se att någon typ av kvalitativ metod som intervju, observation eller 

dokumentanalys var det som bäst passade denna uppsats intentioner. Kvalitativa metoder har 

främst som syfte att ge en förståelse för situation (Holme & Krohn Solvang, 1997) vilket gör 

denna metod mer lämpad för frågeställningen än kvantitativa metoder som är mer formaliserade 

och styrda av undersökningsledarna.  

Oftast bedrivs inte uteslutande kvalitativ forskning.  Uppsatsen bör även innefatta viss 

kvantitativ forskning. Detta för att säkerställa att den djupgående analysen stöds stöds av en 

majoritet av målgruppen. Därför identifierades ett antal personer som är involverade i 
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integrationen på 8 olika konsultbolag. Detta ansågs vara ett rimligt antal då det inte skulle vara 

möjligt att göra tillräckligt djupgående analyser med de resurser som fanns om antalet deltagare 

varit större. Samtidigt krävs ett större antal än 2-3 personer för att få en bredare förståelse för hur 

utmaningen ser ut och vilka de potentiella lösningarna är.  

Vi utförde intervjuer med de olika deltagarna var för sig. Utifrån dessa intervjuer, och de fakta vi 

sökt reda på, sammanställde vi ett antal riktlinjer för hur en slutgiltig integrationsstandard bör se 

ut.  

Kvalitativa forskningsmetoder är inte lika strukturerade som kvantitativa enligt Holme & Krohn 

Solvang (1997), då de inte är lika styrda av de som utformat enkäten. Med detta menas att det är 

svårare för forskaren att styra och förutse resultatet då deltagarna kan diskutera fritt angående 

frågorna. När en enskild fråga diskuteras kan diskussionen ta upp saker som berör andra 

frågeställningar som tas upp tidigare eller senare i formuläret, och strukturen blir därmed inte 

lika tydlig som vid en mer styrd forskningsmetod.  

Innan resultatet kunde presenteras strukturerade vi upp enkäten i två olika avsnitt, utmaning och 

riktlinjer. Frågorna är formulerade så att de skall leda till en diskussion och inte enbart kunna 

besvaras med ja, nej eller något av ett begränsat antal svarsalternativ. Vid ett antal tillfallen 

diskuterade deltagarna såväl utmaningen som lösningen när de skulle besvara en enskild fråga.  

När svaren var strukturerade och organiserade efter hur de bidrar till helhetsbilden har vi 

presenterat dem i kapitlet Resultat. Utifrån dessa resultat analyserade vi sedan all fakta från såväl 

intervjuer som andra informationskällor, som t.ex. böcker, litteratur och hemsidor.  

Frågorna används även för att kunna bedöma hur väl insatta deltagarna är inom 

systemintegration och deras kunskaper inom detta område.  

I frågeformuläret kommer vi utöver de mer öppna diskussionsfrågorna även presentera ett antal 

krav. Detta är krav vi har identifierat under arbetets gång, som vi anser är viktiga aspekter i 

utformningen av riktlinjer för integrationsstandarden. Dessa krav kommer att analyseras för att 

avgöra om det är önskvärt att inkludera dem i de riktlinjer vi vill identifiera.  

 

3.1.2 Redovisning och kontroll av resultatet 

 

Resultaten och slutsatsen måste redovisas på ett trovärdigt sätt. All fakta och de synpunkter som 

framkommit vid intervjutillfällena skall vara kontrollerade och bedömda utifrån relevans.  

Vi är medvetna om att vi säkerligen är färgade av våra egna idéer. Resultat och slutsats skall 

alltid granskas kritiskt oavsett utfallet. Visar det sig att aktörerna inte gillar lösningen bör 

anledningen undersökas. Denna undersökning bör kontrollera hur väl lösning tagits fram, hur väl 

den förklaras samt om mindre justeringar bör göras. Risken är annars att lösningen ses som 

fullständig och inga andra alternativ undersöks.  

Även ett positivt utfall kan vara nödvändigt att titta på med kritiska ögon. Även om aktörerna 

säger sig vara intresserade av att delta i en allians betyder det inte att de i slutändan ansluter sig 

till samarbetet. Det kan fortfarande visa sig att lösningen inte är genomförbar, trots att det finns 

en stark optimism kring den.  

För att kunna redovisa resultatet kommer det att skapas ett frågeformulär. Grunden till detta 

formulär kommer ifrån de antagande och teorier som arbetet bygger på. För att säkerställa 
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riktigheten och relevansen i resultatet förs en dialog med mer rutinerade aktorer. Samtal och 

intervjuer kommer att utföras med de utvalda aktörerna för att tillsammans ta fram ett underlag 

som visar på om det finns ett stöd för en integrationsstandard.  

Riskerna som har identifierats är att deltagarna inte har den kompetens som krävs för att kunna 

svara utförligt och tillförlitligt på frågorna eller att de av någon anledning inte vill avslöja sina 

åsikter. För att undvika dessa risker är alla svar anonyma och utifrån deras individuella svar har 

författarna försökt bedöma deltagarnas kunskaper inom området.  

 

3.1.2 Reliabilitet och validitet 

 

För att kunna diskutera trovärdigheten i resultatet har vi bedömt reliabiliteten och validiteten 

(Kaplan & Saccuso, 2008) i vårt tillvägagångssätt.  

För att ett resultat ska anses uppnå reliabilitet bör en undersökning göras flera gånger. I denna 

uppsats uppnås detta till viss del genom att flera intervjuer med olika deltagare har genomförts. 

Det skulle dock vara önskvärt att göra om undersökningarna med en ny grupp deltagare för att 

ytterligare stärka reliabiliteten. 

För att kunna säga att uppsatsen är validerad måste det kunna styrkas att intervjuerna har mätt det 

de faktiskt var avsedda att mäta. Om denna uppsats klarar kraven på validitet beror på hur väl 

resultatet besvarar frågeställningen. Detta kommer att diskuters djupare under Diskussion. 

 

3.2 Metodtillämpning 
 

I detta avsnitt förklaras metoden som använts för att ta fram underlag för intervjutillfällen samt 

hur den målgrupp som är intressant för arbetet har identifierats. Författarna har haft ett samarbete 

med Cybercom för att få en större förståelse för hur de olika konsultbolagen arbetar med 

integration av molntjänster från olika leverantörer.  

Cybercom är ett IT-konsultföretag som erbjuder sina kunder olika typer av affärslösningar, 

främst inom kommunikationstjänster, men även inom telekom manegement och säkerhet. 

Verksamheten startade 1995 och har en stark plattform i Norden men har även etableringar i 

Europa och delar av Asien. Idag har företaget drygt 1400 anställda och kontor i sju länder med 

huvudkontor i Stockholm.  

Cybercom åtar sig uppdrag för både nationellt och internationellt verksamma företag och 

erbjuder de redskap för att utveckla sin verksamhet och därmed stärka sin konkurrenskraft i den 

rådande marknaden. De riktar sig till olika typer av företag som exempelvis inom telekom, 

media, privat och offentlig sektor, samt bank och finans. Med sin internationella etablering kan 

de därmed erbjuda en global leveransförmåga till sina kunder (Cybercom) 

Cybercom har fungerat som stöd i de inledande diskussionerna och förmedlat kontakt med 

övriga konsultbolag i studien. Syftet med arbetet är dock att hitta en lösning som hanterar hela 

marknadens problematik och inte enbart Cybercoms.  
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3.2.1 Framtagande av dokument för intervjutillfällen 

 

Då avsikten med frågeformuläret var att ta reda på vilka riktlinjer som redan identifierats och 

jämföra och utveckla dessa med de riktlinjer och teorier som författarna själva har identifierat 

anses inte frågeformuläret vara tillräckligt omfattande.  

Det krävs mer ingående diskussioner kring riktlinjer för att få fram ett trovärdigt resultat. Därför 

beslutades att ett antal riktlinjer skulle tas fram och presenteras för de utvalda intervjupersonerna. 

Utifrån dessa riktlinjer diskuterades sedan hur deltagarna såg på systemintegration och hur de 

ansåg att en standard borde utvecklas. Förhoppningen var att deltagarna skulle bekräfta 

målbilden och den identifierade utmaningen.  Utifrån deras svar kan lösningsförslaget diskuteras 

mer djupgående. Diskussionerna rör realistiskt förslaget är och hur bör det bearbetas för att bli så 

framgångsrikt som möjligt?  

Diskussioner bygger på två olika dokument. Det första förklarar målet med arbetet och det andra 

behandlar de frågor som skall diskuteras under intervjutillfällena. Det förklarande dokumentet är 

en sammanfattning av den frågeställning och problematik som har identifierats. Det är utformat 

för att ge deltagarna en förståelse för det arbete som uppsatsen utgör.  

Frågorna är uppdelade i tre olika kategorier som syftar till att dels ta reda på hur pass insatta 

intervjupersonerna är inom integration samt hur de ser på lösningsförslaget. Syftet är att även 

titta på hur deltagarna ser på alternativa lösningar, och hur de själva jobbar utifrån den 

problematik som har identifierats. Sista delen av formuläret behandlar viktning av ett antal krav 

som ugår från det lösningsförslag som uppsatsen bygger på.  

 

3.2.2 Framtagande av frågor inför intervjutillfällen 

 

Frågeformuläret grundar sig på den framtagna bakgrundsfaktan. Den tar upp frågor som berör 

studiens frågeställning. Uppsatsen utgår ifrån de utmaningar som har identifierats, teorierna om 

hur lösningen borde se ut och den kravlista som har tagits fram vid sammanställningen av 

frågorna. Frågorna är enbart till för att starta en dialog. Det är inte alla frågor som kan besvaras 

med ett ja eller nej utan de flesta är konstruerade för att bidra till en mer öppen dialog. Syfet är 

att inte låsa deltagarna vid ett spår. Förhoppningen är att upptäcka nya frågeställningar och 

riktlinjer som inte har kunnat identifieras tidigare under arbetet.  

Utöver sammanställandet av en kravspecifikation har studien även tittat igenom ett av de 

ramavtal (Ramavtal Kammarkollegiet) som 8 konsultbolag har tecknat med Kammarkollegiet, 

som sköter avtal åt flera statliga verk och institutioner. I bilaga 6 Tjänstekatalog beskrivs vilka 

integrationslösningar konsultbolaget erbjuder sina kunder.  

De 8 konsultbolagen har ett gemensamt serviceavtal (Ramavtal Kammarkollegiet) med 

Kammarkollegiet. I detta binder de sig till att deras lösning skall fungera med övriga bolags 

systemlösningar. Då de olika konsultbolagen som inkluderas i avtalet använder sig av olika 

tjänsteleverantörer skall det vara möjligt att integrera de olika tjänsterna med varandra. 

Konsultbolagen har åtagit sig att detta skall vara möjligt. Ett problem som ursprungligen 
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påverkar kunden och dennes möjligheter att utnyttja systemet blir till ett krav som 

konsultbolagen måste uppfylla. 

Under diskussionerna skall det finnas en jämförelse mellan författarnas idéer och det sätt på 

vilket aktörerna redan arbetar. I denna slutgiltiga fas är önskan at få större insikter om brister och 

fördelar med lösningsförslaget.  

 

●  Vad anser de om den utmaningen och målbilden som har tagits fram?  

●  Vad ser de för fördelar och nackdelar med lösningsförslaget?  

●  Hur ser de på olika typer av allianser och samarbeten?  

●  Vad anser de generellt om lösningsförslaget?  

●  Hur ser utmaningarna och lösningarna kring integration av molntjänster ut idag?  

När data samlas in är det två frågor som skall beaktas. Mäts rätt saker (validitet) och utförs 

mätningarna på rätt sätt (reliabilitet).  

 

3.2.3 Målgrupp 

 

Ursprungligen utgick frågeställningen från kundernas perspektiv. Det är efterfrågan som styr 

marknaden och bristen på konvergens mellan olika tjänster drabbar främst kunderna. Under 

arbetets gång skiftade dock fokus på problemet till en annan synvinkel. 

Efter samtal med ansvariga personer på konsultbolaget Cybercom har det framkommit att de 

flesta kunderna inte har särskilt stora kunskaper inom integration och hur den fungerar. Kunderna 

skriver ett Service Level Agreement (SLA) som ett konsultbolag, eller en tjänsteleverantör, tar på 

sig att uppfylla. Problemet med integrationen hamnar sedan på något av dessa bolag. Kunden 

påverkas dock fortfarande av bristfällig på konvergens. I värsta fall kan de inte utnyttja alla 

tjänster som finns tillgängliga på marknaden. Alternativt kan tjänsten implementeras med någon 

typ av integrationsarkitektur, men lösningen riskerar då att bli både komplicerad och dyr.  

Utifrån ovanstående iakttagelser valde författarna istället att fokusera arbetet kring de företag 

som jobbar med själva integrationen. Kan deras problematik lösas kommer detta i sin tur ge nytta 

åt kunderna.  

Fördelen för dem som väljer att medverka vid intervjutillfällena, är främst att de får möjlighet att 

påverka utfallet av arbetet. Om en aktör har specifika krav på systemintegration, som övriga 

deltagare inte anser nödvändiga, kommer dessa behov inte att tillgodoses om aktören väljer att 

ställa sig utanför samarbetet.  

3.2.4 Upplägget kring intervjutillfällen 

 

Intervjutillfällena bokades så att deltagarna fick utrymme även efter utsatt tid. Utöver de cirka 20 

minuter, som varje enskild intervju beräknades ta, gavs deltagarna möjlighet att avsluta sina 

resonemang. Detta för att undvika att samtalet behövde avslutas utan att samtalsämnet var 

uttömt. 
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Deltagarna fick läsa igenom frågorna innan intervjutillfället, för att få en bättre förståelse för 

frågeställningen. Förhoppningen var att svaren därmed skulle bli mer genomtänkta och 

uttömmande. 

Vid kvalitativa intervjuer är skall den som leder studien bestämma sig för om observationen bör 

vara öppen eller dold och hur aktiva eller passiv intervjuledaren skall vara (Holme & Krohn 

Solvang, 1997). I denna studie är det tydligt för deltagarna att intervjuledaren är närvarande, och 

aktiv, under diskussionerna. Personerna övervakas inte. Istället är intervjuledaren hela tiden med 

och ställer frågor under en öppen observation. Dock varierade det hur pass aktiva eller passiva 

intervjuledarna var under samtalen. Oftast blev det något av ett mellanting. Personerna fick prata 

fritt om deras tankar, och svaren antecknades för hand. Vid de tillfälle 

n ett förtydligande krävdes bröt intervjuledaren in med förtydligande frågor. Det var tillåtet för 

deltagarna eller intervjuledaren att återgå till tidigare ställda frågor om nya fakta framkom. 

Många av frågorna diskuterades parallellt, och diskussionerna kunde därför skifta mellan två 

frågeställningar. 

Det hade varit önskvärt att sitta i samma rum som intervjuobjekten. Detta visade sig dock vara 

allt för svårt att genomföra. Deltagarna var konsulter som inte alltid satt i Stockholm, och det var 

en önskan från samtliga att intervjuerna genomfördes per telefon. 

4. Resultat 
 

I detta avsnitt sammanställs svaren på det frågeformulär som använts under intervjutillfällena. 

Frågeformuläret, med svaren nedtecknade, hittas i studiens Appendix. 

Sammanställningen av resultatet är nödvändigtvis inte i samma ordningsföljd som de tas upp i 

frågeformuläret. I vissa fall har diskussionerna pågått parallellt över flera frågor. Resultaten har 

dessutom delats upp efter vilken ordning de används under analysdelen. Vissa resultat används 

för att verifiera flera olika riktlinjer. I dessa fall har ordningen fastställts efter när de analyseras 

första gången. 

Studiens resultat visas i två avsnitt. Första avsnittet tar upp vilka utmaningar deltagarna har iakttagit vid 

integration av molntjänster. Avsnitt två tar upp hur intervjuobjekten anser att riktlinjerna bör se ut för en 

integrationsstandard. Under avsnittet riktlinjer diskuteras såväl befintliga lösningar för att hantera dessa 

utmaningar, som förslag på framtida lösningar.  

4.1 Utmaning 
 

Samtliga deltagare anser att bristande flexibilitet är ett relevant problem och ställer sig positiva 

till någon typ av integrationsstandard för att hantera detta. Avsaknaden av en gemensam standard 

för integration gör det svårare för företag att byta ut tjänster och program. 

De ansåg dock att det finns ytterligare utmaningar förutom integration, som t.ex. PASS 

(Prestanda, Tillgänglighet, Säkerhet och Skalbarhet). Överlag var deltagarna positivt inställda 

mot användandet av standarder inom IT. De var dock tveksamma till att samtliga de 

lösningsförslag som de presenterades för skulle vara möjligt att implementera. Den 

relationsdatabas som potentiellt skulle kunna hantera skillnader i begreppsdefinitioner ansågs 

kunna lösa denna problematik men var trots detta inte något alternativ enligt deltagarna. 
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Databasen skulle bli allt för omfattande var en de negativa synpunkterna till denna lösning. 

Denna typ av lösning ansågs dessutom allt för osäker. En av deltagarna förklarade bristen på 

säkerhet med att en gemensam databas skulle bli en "One Point of Failure". Detta innebär att en 

bugg i databasen eller en riktad attack skulle slå ut alla tjänster som var kopplade till den.  

Intervjupersonerna höll med om att flexibiliteten är viktig både ur konsultbolagens och 

kundernas synpunkt. Större flexibilitet leder till bättre lösningar för kunderna, och större 

konkurrenskraft för konsultbolagen. Det bör därför fokuseras på att hitta lösningar för de 

utmaningar som påverkar flexibiliteten. Någon påpekade dock att det troligtvis finns 

konsultbolag som skulle föredra att låsa upp sina kunder, istället för att konkurrera på 

kompetens. Åsikten var att det troligtvis rör sig om ett mindre antal bolag som skulle motsätta 

sig konkurrens via kompetens. Ingen av deltagarna ansåg att deras eget bolag skulle vara emot 

konkurrens genom kompetens kontra inlåsning. 

Ett exempel som nämndes var hur användare har väldigt detaljerade nomenklatur skulle hanteras, 

och därför har flera olika namn på samma begrepp i sitt system. Vissa bolag skiljer t.ex. på VIP-

order och normal order. De har då två olika begrepp för något som hos andra bolag endast 

definierats av ett samlat begrepp. Hur avgörs om det är den enkla eller den avancerade lösningen 

som skall vara den standardiserade normen?  

 

4.2 Riktlinjer 
 

Intresset för ett eventuellt samarbete var stort bland de olika konsultbolagen. Många av dem har 

kunder som kräver att deras lösningar fungerar med konkurrenternas. De ser därför ett behov av 

en gemensam standard. Deltagarna var framförallt positiva till samarbeten med större aktörer 

som globala konsultbolag samt mjukvaruleverantörer. Det förekommer redan samarbeten med 

såväl kunder och leverantörer, som konkurrerande bolag. Deltagarna ansåg att samarbeten 

behövdes för att kunna hantera de utmaningar som bolagen ställs inför.  

Samarbetet får inte uppfattas som en kartellbildning och får inte exkludera konkurrerande bolag. 

En lösning byggd på öppen källkod skulle vara att föredra. En sådan lösning skulle både fungera 

som en garant för lösningen, samt möjliggöra att fler aktörer ansluter sig till lösningen. 

Det fanns en viss tvekan till att skriftligen binda sig till lösningen, och som regel föredrog 

samtliga bolag ett mer löst samarbete som hölls samman av att de olika aktörerna fick fördelar av 

samarbetet, och kan lämna när de inte längre känner att de får ut något ur det. Det poängterades 

att det var vi att lösningen skall vara väl dokumenterad i skrift. Dokumentet skall bestå av 

nedskrivna riktlinjer som bolagen fritt kunde välja att följa, men inte behöver binda sig till. Så 

länge bolaget följde alla riktlinjer i dokumentet kan de ange att de är certifierade.  

Intervjudeltagarna såg inga fördelar med att skapa ett gemensamt dotterbolag som ansvarade för 

standardisering av integration. Idag försöker många bolag strömlinjeforma sin organisation och 

skära ner på antal bolag i koncernen. Det ansågs inte finnas tillräckligt med underlag för att en 

sådan lösning skulle vara genomförbar och gynna de medverkande bolagen. Det sattes vissa 

frågetecken vid att det exempel som presenterades (NOAH-projektet (Sørensen & Tryggestad, 

2006)) även skulle fungera inom IT-branschen. Hur skall vinsterna fördelas och hur skall 

dotterbolaget generera vinst? 

En av deltagarna satte sig frågande till varför de ägande bolagen skulle låta nya bolag ansluta sig 
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när lösningen nått sin fulla potential. Ett uteslutande av vissa bolag skulle ju direkt motverka 

syftet med vårt förslag, 

Det sattes även frågetecken vid hur väl en sådan lösning skulle fungera, och hur det var tänkt att 

bolaget skulle göra vinst. Deltagarna efterfrågade exempel på lyckade exempel, och mer 

forskning inom detta område. 

Deltagarna ansåg att det bör vara en branschorganisation som leder utvecklingen. Det kan t.ex. 

vara ISO, eller en organisation skapad för enbart denna standard. 

Deltagarna ansåg att intern lagring av data skall vara tillåten. Just dessa konsulter jobbar med 

myndigheter som hanterar känslig data och måste ta hänsyn till PUL. Dessa kunder kräver att 

data skall kunna sparas enbart inom organisationen. Molntjänsterna får sedan kontakta den 

interna databasen för tillgång till informationen. Vikten läggs vid säkerhet och åtkomstkontroll. 

Det skall förtydligas att deltagarna har beaktat extern lagring utanför organisationen i kravlistan. 

Det finns dock inga motsättningar mot att data skall lagras utanför molntjänsterna. 

Deltagarna ansåg att det vore önskvärt och möjligt att skapa en standardiserad lista med 

begreppsdefinitioner så länge det var ett dokument och inte en databas. Det ansågs också att det 

bör skapas sådana listor för separata domäner och inte en fullständig för samtliga tjänster. En av 

deltagarna ansåg att initiativet för att skapa en sådan lista måste komma från kunderna eller en 

branschorganisation. Skivindustrin skulle t.ex. ta fram en lista med begreppsdefinitioner inom 

deras bransch. När en integratör skall bygga en integration för ett skivbolag måste de använda sig 

av skivbranschens begreppsdefinitioner för att integrationen skall anses standardiserad. 

Det framkom under våra samtal at det redan finns en myndighet som jobbar med att ta fram 

denna typ av standarder för olika branschorganisationer (Terminologicentralen).  

Det finns även ett stort antal organisationer i Sverige som redan jobbar med de övriga 

integrationsutmaningarna som har identifierats under arbetet. Ett flertal av deltagare kunde 

nämna någon typ av organisation eller projekt som jobbade med standarder inom detta område. 

Ingen av dessa nämndes dock av fler än två deltagare. 

eDelegationen jobbar med vägledning för automatiserad samverkan (eDelegationen). Sveriges 

Kommuner och landsting jobbar med Informationsstruktur och begrepp (SKL). Centrum för 

eHälsa i samverkan - Arkitektur och Regelverk (CEHIS) Försäkringskassan jobbar med SHS 

standard (SHS). 

Det visade sig även att deltagarna motsatte sig alla typer av krav som ligger högt upp i logiken. 

Exempelvis gemensamt GUI, låg koppling mellan tjänster samt att lösningen skall vara 

plattformsoberoende viktades lägre än förväntat. Deltagarna ansåg att det inte är av intresse att 

gå så långt in i sina samarbeten. Känslan var att ju mer insatt deltagarna var i integrationen, ju 

mindre intresserad var de av att samarbetet gick allt för högt upp i logiken. De ansåg självklart 

att dessa aspekter är viktiga vid integration. Det de vände sig emot var att samarbeta med 

konkurrenter kring dessa.  

Endast ett nytt krav tillkom under intervjutillfällena. Kravet "Kund- eller branschdriven 

utveckling" är ett samlingskrav bestående av flera synpunkter som framkommit under 

intervjuerna. Medelvärdet på detta krav har inte beaktats. Detta då kravet tillkom under 

intervjuerna, och att alla deltagare därmed inte har kunnat ge sin åsikt om detta krav. 
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Kravlistan, enligt tabellen nedan, innehåller en formulering av kravet (rubrik) samt prioritet (1-4) 

ID Krav           Prioritet               (1=Ej 

prio 4=Ska)  

1 En allians kring lösningen (integratörer och 

leverantörer) 

3,5 

2 Gemensamt GUI för samtliga tjänster 2 

3 Låg koppling mellan tjänster 2 

4 Kunna hantera olika typer av kommunikationsprotokoll 4 

5 Vara plattformsoberoende 3 

6 Viss data kan lagras endast internt 4 

7 Kunna hantera PASS (Performance, Availability, 

Security och Scalability) 

4 

8 Alliansen kring lösningen skall vara global 4 

9 Lösningen är väldokumenterad 4 

10 Kund- eller branschdriven standardisering av 

begreppsdefinitioner 

N/A (tillkom under 

intervjuerna) 

Tabell 1: Tabellen visar kravlistan efter prioritet som har tagits fram från intervjuerna. 

5. Analys 
 

Svårigheten vid analys av kvalitativa forskningsresultat är att strukturen inte blir lika tydlig vid 

kvantitativa då deltagarna styrs utan tillåts diskutera fritt. En erfaren forskare kan göra en 

notering angående det som diskuteras och sedan gå igenom det mer grundligt under en mer 

relevant fråga. I detta fall hände det vid ett fåtal tillfällen att detta missades. Därför skedde en 

viss omstrukturering av vissa delar när resultatet skulle presenteras. Kvantitativa enkäter är väl 

strukturerade och organiserade och kan analyseras direkt (Holme, 1997). En kvalitativ 

intervjuenkät måste ordnas och struktureras innan den kan analyseras. Då författarna valde öppna 

diskussioner med deltagarna och inte ville påverka utfallet kunde vissa ämnen diskuteras 

parallellt med andra frågor. Alla synpunkter och åsikter som rör ett specifikt ämne måste sättas 

samman innan analysen kan påbörjas. 

Intervjudeltagarna visade stora kunskaper inom området integration av molntjänster. Deltagarna 

svarade tydlig och kunde utveckla sina åsikter när detta efterfrågades.  

Vid ett fåtal tillfällen fanns det vissa motsägelser i de framkomna resultaten. Det fanns ett visst 

stöd för relationsdatabaser, då det enligt några av deltagarna fanns möjligheter att hantera 

skillnader i begreppsdefinitioner på detta sätt. Samtidigt var de flesta deltagarna eniga i att denna 

lösning skulle bli allt för komplicerad, svår att enas kring och att säkerhetsriskerna var allt för 

stora.  

Att aktörerna har delade åsikter om hur utmaningarna ser ut och hur dessa bör hanteras var med i 

beräkningen när intervjuerna utfördes. För att kunna göra en korrekt analys vägdes de olika 

aktörernas åsikter mot varandra och den litteratur som använts under arbetet. Under intervjuerna 

bedömdes hur stora kunskaper de enskilda deltagarna uppvisade, samt om deras åsikter delades 

av de övriga deltagarna. Dessutom gjordes egna bedömningar utifrån relevans och helhetsbilden.  

En åsikt var att initiativet till standardisering måste komma från kunderna eller olika 
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branschorganisationer. Problemet är att kunderna inte har förståelse för utmaningarna kring 

integration av molntjänster då detta är en tjänst som inkluderas i det serviceavtal de tecknar med 

konsultbolagen. Det finns en svårighet i att få kunderna att ta initiativet till en standardisering de 

nödvändigtvis inte själva ser behovet av. Under riktlinjer går vi igenom hur detta bör hanteras.  

En aspekt som kan påverka validiteten och reliabiliteten är att intervjuerna endast har utförts på 

nationell nivå. Det är troligt att resultatet skulle kunnat se annorlunda ut om intervjudeltagarna 

kom från andra marknader än den svenska. Dels beror detta på att aktörer på större marknader 

kan ha mer erfarenhet och större organisationer än de svenska aktörer som har intervjuats, samt 

att arbetskulturen kan skilja sig från Sveriges. Detta är anledingen till att resultatet styrks även på 

studier kring globala samarbeten (t.ex. ISO) för att ta fram riktlinjer som stämmer in på en global 

marknad.  

 

5.1 Utmaning 
 

Det finns ett flertal utmaningar inom molntjänster och fokus lades på bristerna inom integration, 

som påverkar flexibiliteten i systemlösningen. Den bristande flexibiliteten leder till att kunderna 

inte kan utnyttja de tjänster som finns på marknaden till fullo, då det t.ex. försvårar byte av olika 

moduler.  

Det existerar redan ett stort antal standarder som ebXML( Electronic Business using eXtensible 

Markup Language), RosettaNet, SCORM etc. Organisationer arbetar numera på att ta fram 

ytterligare sådana standarder.  

För att samtliga molntjänster skall fungera på alla moln, inte enbart det den har skapats för finns 

det riktlinjer för hur ett öppet moln (Open Cloud Manifesto, 2009) skall designas. Men dessa 

hanterar endast en liten del av den identifierade utmaningen och många standarder används inte i 

den utsträckning som vi anser är nödvändig för att kunna öka flexibiliteten.  

 

5.2 Riktlinjer 
 

Efter att noga ha gått igenom de resultat framkommit under intervjutillfällena och undersökt  

litteratur i ämnet har vi skapat oss en bild av hur utmaningarna och lösningarna kring integration 

av molntjänster ser ut just nu. Vi har även identifierat ett antal riktlinjer för hur en 

integrationsstandard bör se ut i framtiden.  

Även om dessa riktlinjer främst fokuserar på att underlätta för användaren att byta ut tjänster 

bidrar våra riktlinjer även till att lösa en del problematik som berör tillgänglighet och säkerhet.  

Vid genomgången av de riktlinjer vi har tagit fram förklarar vi hur aktörerna skall arbeta utifrån 

dessa riktlinjer samt varför den enskilda riktlinjen är viktig för att hantera den utmaning vi har 

identifierat.  
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Gemensam integrationsstandard 

För att hantera den identifierade utmaningen bör marknaden ta fram en standard som används av 

samtliga större aktörer på marknaden, men även merparten av mindre och mellanstora aktörer. 

Stödet för en sådan standard är stor bland de bolag de personer som deltagit i studien. 

Det finns ett behov av en väletablerad och allmänt accepterad standard för integration av 

molntjänster. De som finns idag är antingen inte tillräckligt utbredda på marknaden eller hanterar 

endast delar av utmaningen.  

Efter att noga ha analyserat den fakta som tagits fram och de intervjuer som har utförts tyder 

resultaten på att det bör tas fram en övergripande integrationsstandard.  

Denna skall inkludera standarder som redan existerar för specifika domäner och affärsområden. 

Anledningen till att redan befintliga standarder bör inkluderas är att det tydligt har framkommit 

under intervjuera att standarder bör vara domän- eller affärsområdesspecifika. Dessutom är dessa 

standarder väletablerad och beprövade. Den övergripande integrationsstandarden skall knyta 

samman dessa olika standarder så att integration mellan olika tjänster för olika affärsområden 

enkelt skall kunna integreras.  

För olika affärsområden väljs en gemensam standard. Inom varje affärsområde görs en 

bedömning om det finns befintliga standarder som kan användas och hur dessa eventuellt kan 

utvecklas för att uppfylla samtliga krav som lösningen ställer på dem. Finns ingen tillgänglig 

standard skall en sådan tas fram, eller så skall det beslutas om en befintlig standard för andra 

affärsområden kan uppfylla även de krav som finns inom detta affärsområde.  

Standarden skall tas fram så att antalet inkluderade standarder hålls till ett absolut minimum. Att 

t.ex. enbart tillåta ebXML (ebXML, 2012) som standard vid e-handel och RosettaNet 

(RosettaNet, 2012) vid kommunikation i leverantörskedjan. Dock bör man samtidigt minimera 

risken för att utesluta bolag som använder andra standarder. ebXML är den enda e- 

handelsstandarden för XML, och därmed finns ingen risk för att utesluta företag som använder 

XML. Det skulle t.ex. kunna lösas med att en fond skapas där aktörer som använder andra  

standarder kan ansöka om medel för att konvertera sina standarder till de som accepteras i 

integrationsstandarden.  

De standarder som hittills har identifierat har alla varit baserade på XML, och vi anser att även 

integrationsstandarden bör baseras på detta märkspråk (eng. Markup language). Under 

intervjuerna diskuterades detta och deltagarna var eniga i att XML är mer flexibelt än t.ex. 

HTML. Med XML kan mottagaren av XML-filen ta emot en stor mängd data utan någon typ av 

filtrering. Mottagaren kan sedan själv välja att manuellt eller per automatik filtrera fram den 

information de själva har behov av.  

Om antalet möjliga standarder, för olika syften, begränsas är det möjligt att även ta fram 

standarder för hur integration mellan dessa standarder skall byggas. På så sätt standardiseras 

även integrationen samtidigt som flexibiliteten i att välja en standard som passar just dina syften 

bibehålls.  

 

Organisation och certifiering  

Någon måste äga standarden, och det krävs därför att marknaden skapar en organisation för 

detta. För närvarande finns det ett stort antal organisationer, som t.ex. OASIS, ISO och 
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RosettaNet som alla arbetar utifrån egna organisationer. En majoritet av intervjupersonerna ansåg 

att en branschorganisation skall äga lösningen. 

Denna organisation bör sättas ihop av stora internationella aktörer på marknaden för 

molntjänster. Även om det finns exempel på stora aktörer som skapat en standard som 

accepterats av marknaden, t.ex. SCORM, anser vi att det måste finnas en bred överenskommelse 

kring integrationsstandarden.  

Denna organisation har ansvaret för alla de identifierade riktlinjerna och skall bestå av 

representanter från de olika marknaderna. Deras uppgift skall vara att ta ställning till de olika 

riktlinjer som redan har identifierats, ta fram ytterligare riktlinjer om så krävs och utveckla dessa 

så att de bidrar till en lösning kring standardisering av systemintegration. Kontroller för att 

säkerställa att tjänsteleverantörerna och konsultbolagen använder sig av standarden på ett korrekt 

sätt, samt certifiering utförs av organisationen.  

Det skulle vara möjligt att använda sig av ISO, eller liknande väletablerade aktörer för att hantera 

det organisatoriska arbetet. Men då skall de kunna hantera alla de uppgifter som organisationen 

ansvarar för.  

 

Integrationsstandarden skall vara global  

Såväl konsultbolagen som kunderna har kontor över hela världen. Integrationen kommer inte att 

fungera optimalt om man endast skapar en standard som gäller på nationell basis. 

Intervjudeltagarnas erfarenhet är dessutom att nationella standarder inte står sig globalt.  

All information som framkommit under studien angående hur standarder bör hanteras, tyder på 

att en lösning skall vara global. Detta gäller både fakta som inhämtats under förstudien som 

under intervjutillfällena. Såväl ISO (ISO, 2012) som öppet moln (Open cloud manifesto, 2009) 

är t.ex. globala organisationer. Denna riktlinje stöds av att samtliga deltagare anser att icke 

globala standarder inte står sig lika väl. 

Under arbetet identifierades flera exempel på svenska organisationer som arbetar med 

standardisering. Det var dock inte möjligt att identifiera en standard som användes av flera av de 

intervjuade bolagen. Den standard som nämndes oftast nämndes av två olika personer. 

Sannolikheten att en internationell standard skulle användas av samtliga bolag på marknaden är 

större än för en nationell sådan. Särskilt om krav på att använda denna standard kommer ifrån det 

internationella huvudkontoret.  

 

Lagring av data skall vara extern  

All lagring av data skall ske utanför tjänster och program. Data kan fortfarande lagras på en egen 

server men inte inom olika molntjänster.  

Detta underlättar frikoppling mellan system samt åtkomst av data. Med åtkomsthantering, och 

andra säkerhetslösningar, kan säkerheten bibehållas.  

Konsultbolagen, som deltog i intervjuerna, ansåg att viss lagring av data skall kunna hanteras 

internt. Det är dock viktigt att särskilja på intern lagring i molntjänsten och intern lagring inom 

organisationen istället för hos en tjänsteleverantör. Viss data måste av sekretesskäl lagras inom 

den egna organisationen. Det kan t.ex. röra sig om känsliga personuppgifter på en statlig 

myndighet. Dessa myndigheter har en skyldighet att följa personuppgiftslagen PuL 
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(Datainspektionen, 2012). Det är dock viktigt att data lagras utanför de system som genererar den 

(Ambrose et al., 2010). Undersökningarn har identifierat tre anledningar till att detta bör vara en 

riktlinje. Dessa är tillgänglighet, standardisering och frikoppling. Om en tjänst går ner har övriga 

tjänster fortfarande tillgång till den data den felande tjänsten genererat fram till det ögonblick då 

den gick ner. Det är möjligt att sätta upp en standard för hur extern data skall lagras, något som 

blir svårare om den lagras inne i tjänsten utifrån tjänsteleverantörens logik. Förutom att fungera 

som ett säkerhetslager kan extern lagring bidra till frikoppling från specifika tjänster. Då all data 

finns lagrad externt kan en tjänst enkelt bytas ut utan att data går förlorad. 

Att data lagras utanför molntjänsterna bidrar i detta fall till att den kan lagras inom organisatinen. 

Skulle den istället lagras inom molntjänsterna skulle det istället leda till att organisationen tappar 

kontroll över datan. 

För att extern lagring skall bidra till effektivare lösningar kring integration av molntjänster från 

olika leverantörer krävs det att ett standardiserat regelverk för lagring tas fram. Detta regelverk 

skall inkludera i vilket filformat specifik data skall lagras. All text måste t.ex. lagras i samma 

format så att inte olika tjänster har olika format. Om en tjänst sparar textfiler som .odt och ett 

annat som .doc kommer det att krävas en integration mellan dessa två data.  

 

Väl dokumenterad lösning  

Standarden måste vara väl dokumenterad och tydligt strukturerad. Därför bör man ta fram ett 

manifest för standardisering, liknande det som redan finns för öppet moln (Open Cloud 

Manifesto, 2009).  

En av anledningarna till att manifestet måste finnas nedtecknat är att det skall vara tydligt att se 

om ett bolag följer standarden. Ett bolag kan själv besluta om de vill ansluta sig till eller sluta 

använda standard för integration av molntjänster. Anger bolaget att de använder standarden är det 

dock ett krav att följa sina åtaganden. Att ett företag kan certifiera att deras tjänster är 

standardiserade för integration med andra leverantörers tjänster är en konkurrensfördel. Att det 

t.ex. fortfarande finns problem med öppet moln, även bland leverantörer som anslutit sig till 

manifestet, tyder dock på att vissa bolag försöker kringgå standarden för att binda kunderna till 

sina egna tjänster. Detta kan endast hanteras genom striktare riktlinjer för standarden och detta 

ställer höga krav på god dokumentation. 

Manifestet bör beakta de 4 translationerna (Callon, M., 1986) problemformulering, vinstdelning, 

registrering/delaktighet och mobilisering av allierade.  

Under intervjuerna identifierades alla 4 translationer utifrån den uppsatsens frågeställning.  

Den identifierade utmaningen har bekräftats (problemformulering). Deltagarna ansåg att det 

saknas en standard för integration av molntjänster och att en sådan behövs.  

Vinstdelningen för de olika aktörerna är ökad flexibilitet. För kunderna bidrar detta till att det blir 

lättare att ersätta befintliga tjänster och program. För konsultbolagen bidrar flexibiliteten till att 

de lättare kan skaffa nya kunder, samt sälja in nya lösningar till befintliga kunder. En 

standardisering innebär även att det blir lättare för konsultbolagen att hantera integration vilket 

medför att de kan arbeta mer effektivt. Enligt intervjudeltagarna finns det troligtvis ett antal 

aktörer som hellre låser in sina kunder. Men om flexibiliteten ökar på marknaden tvingas de 

anpassa sig till generell standard. Även om det egentligen är en nackdel för dessa bolag att 

standarden existerar blir det en vinst att ansluta sig då de annars skulle förlora kunder och få 
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svårt att skaffa nya.  

Registrering och delaktighet är ett direkt resultat av att aktörerna är eniga i utmaningen och 

vinsten vid deltagande. Att våra intervjupersoner visade det intresse och deltagande de gjorde 

tyder på att även detta arbete har påbörjats, även om ett långt större antal måste vara delaktiga i 

utformandet.  

Mobilisering av allierade sker när aktörerna blir allt mer delaktiga i arbetet. Som exempel ville 

många av konsultbolagen att stora bolag som IBM och SAP skulle vara delaktiga. Det ligger då 

på dessa konsultbolag att få dessa bolag att vilja bidra till lösningen.  

 

Integration skall enbart utföras mellan processer som berör varandra  

Vi har identifierat tre huvudanledningar till att integrationen bör vara partiell (Hasselbring, 

2000). Dels krävs det att alla bolag integrerar på samma sätt om en standard skall fungera. Då 

kan inte vissa bolag göra partiella integrationer och andra fullständiga. Dessutom skulle en 

fullständig integration både bli onödigt komplicerad och försvåra byte av molntjänster.  

Under våra intervjuer var åsikterna tydliga när det gäller att kunna hantera viss data inom 

företaget. Att data lagras utanför de tjänster och program som generar och använder dessa fanns 

det dock inga invändningar mot, så länge användaren kan lagra dessa data på en egen extern 

server. Att lagra data i en molntjänst, där själva tjänsten ligger ute på molnet, innebär att data 

lagras utanför organisationen. Extern lagring utanför tjänsten skulle alltså bidra till att hålla data 

inom organisationen.  

Skulle en användare kräva en fullständig integration får detta hanteras genom ytterligare 

integration, skapad specifikt för detta bolag. Integratören får bygga specialiserade adaptrar som 

hanterar den integration som inte hanteras av den standardiserade integrationen. Nackdelen är att 

dessa adaptrar kommer att behöva ersättas om någon av tjänsterna byts ut (Linthicum, 1999). 

Den underliggande integrationen måste dock fortfarande ske utifrån de riktlinjer som standarden 

kräver.  

 

Standardiserade begreppsdefinitioner för olika branscher och domäner  

Det är viktigt att olika branschorganisationer tar fram standardiserade begreppsdefinitioner. Det 

är ännu viktigare att icke branschspecifika domäner som t.ex. fakturering får en sådan standard. 

Även om fakturering skulle kunna kopplas samman med finansbranschen är det något som 

används av alla olika branscher. Dock skulle det vara fördelaktigt om finansbranschen hade ett 

större inflytande på hur olika begreppsdefinitioner inom fakturering skall utformas.  

Konsultbolag och tjänsteleverantörer måste få kunderna att förstå behovet av och stödja 

införandet av standardiserade begreppsdefinitioner för specifika branscher och domäner. Det 

visade sig tydligt då kunderna skulle involveras i de utförda undersökningarna. Kunderna besatt 

varken kunskap om problematiken eller hur denna skulle hanteras. Det handlar till stor del om 

kommunikation då kunderna ofta lägger ut integration på olika konsultbolag och därför saknar 

denna förståelse. Det är inte enbart vid integration som skillnader i begreppsdefinitioner leder till 

svårigheter. Vid utbildning av personal, kommunikation, samarbeten mellan olika bolag och 

många andra tillfällen är det viktigt att alla använder samma definitioner för olika begrepp. Att 

t.ex. hålla föreläsningar kring fördelarna med gemensamma begrepp där kunderna bjuds in att 

medverka skulle vara en möjlighet att öka förståelsen för denna problematik. På så sätt behöver 
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konsultbolagen heller inte involvera kunderna i deras egen problematik, som kunderna ändå inte 

har intresse av. Utan konsultbolagen kan visa på hur kunderna kan få nytta av gemensamma 

begreppsdefinitioner på olika områden.  

Initiativet till att standardisera begreppsdefinitioner bör komma från kunderna, alternativt 

branschorganisationer enligt de samtal som förts med de olika konsultbolagen. Att 

konsultbolagen skulle besluta vilka begreppsdefinitioner en specifik bransch skall använda sig av 

skulle mer stor sannolikhet leda till att dessa inte användes av kunderna.  

Problemet med denna riktlinje är att kunderna inte har förståelse för utmaningarna kring 

integration av molntjänster då detta är en tjänst som inkluderas i det serviceavtal de tecknar med 

konsultbolagen. Hur förklarar du för en kund att det finns en problematik kring skillnader i 

begreppsdefinitioner om ansvaret för att dessa hanteras ligger utanför kundens arbetsområde.  

De standardiserade definitionerna kan tas fram av t.ex. Terminologicentralen på beställning av en 

specifik branschorganisation, så länge det inte redan finns en sådan. Alla aktörer som tar fram 

standarder för begreppsdefinitioner måste först ha certifierats. Så snart en ny standard tas fram 

blir denna gemensam för alla bolag inom tillhörande branschorganisation för att säkerställa att 

alla bolag använder samma standard. Samtliga aktörer som certifierats till detta och samtliga 

standarder skall vara väl dokumenterade och  

 

Plattformsoberoende 

Alla molntjänster skall vara plattformsoberoende och antalet tillåtna kommunikationsprotokoll 

bör begränsas. Högre upp i logiknivån bör inte samarbetet gå. Som nämnt tidigare har det 

framkommit att XML förslagsvis bör vara det standardiserade märkspråket och att någon typ av 

anpassningssystem hanterar aktörer som fortsatt vill använda sig av t.ex. HTML.  

Det fanns en motvilja mot ett allt för ingående samarbete på logiknivå bland våra deltagare. Ett 

gemensamt GUI var allt för högt upp i logiken. Men en standardisering skulle underlätta för 

konsultbolagen att skapa en sådan. Låg koppling mellan tjänster hanteras av extern lagring och 

att integrationen mellan tjänsterna endast är partiell.  

Vi vill inte att standardiseringen tvingar alla molntjänstleverantörer att använda sig av samma typ 

av kommunikationsprotokoll. Det skulle potentiellt kunna leda till att vissa leverantörer och 

konsultbolag väljer att inte ansluta sig till standarden. Antalet kommunikationsprotokoll som 

används för molntjänster är begränsat och det finns dessutom ett flertal anpassningssystem som 

hanterar skillnader i kommunikationsprotokoll. Vilka kommunikationsprotokoll som accepteras 

enligt standarden bör dock finnas nedtecknat så att det inte skall krävas nya anpassningssystem 

för ytterligare protokoll i framtiden.  

Att molntjänster körs via molnet bidrar till att göra dem plattformsoberoende. Alla aktörer som 

bundit sig till öppet moln manifestet (Open Cloud Manifesto, 2009) bidrar till att göra 

molntjänstlösningar plattformsoberoende eftersom deras tjänster kan köras på alla moln. Det 

fortsatta arbetet handlar om att få samtliga aktörer på marknaden att ansluta sig till öppet moln 

manifestet och följa upp på att manifestet följs. Ett krav för att kunna få certifikat för 

integrationsstandard är att bolagets lösning även följer öppet moln manifestet. 
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Öppen dokumentation och källkod  

Alla gemensamma program som tas fram, eller erkänns av den ansvariga organisationen skall 

vara skriven i öppen källkod.  

Den dokumentation som nämns under punkt 5 måste vara tillgänglig för alla och vara 

kostnadsfri.  

De befintliga standarder som har identifierats inom IT använder öppen dokumentering. ebXML, 

RosettaNet och Öppet moln manifestet är alla väl dokumenterade och fria att använda utan 

kostnad. Dessa dokument är öppna för alla och har tydliga instruktioner för vad som gäller för att 

ett företag skall vara certifierade inom den enskilda standarden.  

Vi har ännu inte specificerat några tekniska lösningar. Men våra intervjuer har visat att om 

standarden skall innehålla gemensamma tekniska lösningar skall dessa skrivas i öppen källkod. 

Detta bidrar delvis till att fler aktörer kan använda sig av lösningen, samt fungerar som en garant 

för lösningen.  

Det kan eventuellt bli aktuellt med någon typ av anpassningssystem för att kunna hantera 

integration mellan olika domäner och affärsområden. Detta skall vara skrivet i öppen kod och 

kunna hantera alla de domänstandarder som inkluderats i integrationsstandarden.  

6. Diskussion 
 

Vi har identifierat ett antal utmaningar vid integration av molntjänster från olika leverantörer. Vi 

har främst koncentrat oss på den bristande flexibilitet, säkerhet och kontroll. Säkerhetskraven på 

integrationslösningen är lika höga som på de enskilda tjänsterna. Kan en attack utföras direkt 

mot en integration kan den orsaka stor skada.  

I vår frågeställning skriver vi att vi vill ta reda på hur utmaningen och lösningen för integration 

av molntjänster från olika leverantörer. Utifrån den information vi har tagit fram i form av 

litteratur och resultatet av våra intervjuer anser vi oss ha en grundläggande förståelse för hur 

dessa ser ut på den svenska marknaden. Vi saknar dock fortfarande en tydlig uppfattning hur 

situationen ser ut internationellt.  

Vi ville ta reda på vilka riktlinjer som finns för integrationsstandarder och lyckats ta fram ett 

antal exempel på hur marknaden jobbar i nuläget samt kommit med förslag på hur dessa 

riktlinjer kan utvecklas i framtiden. Vi anser att detta var ett svårare arbete än att ta reda på hur 

utmaningen ser ut. Utmaningen är i stort sett densamma för alla företag men sättet de hanterar 

den på varierar kraftigt enligt den undersökning vi har gjort. Vi har därför försökt ta fram 

riktlinjer som är generella och utgår från deltagarnas önskan om hur det skulle fungera. Vi anser 

det därför inte helt klarlagt hur riktlinjerna ser ut i nuläget, men det ger en viss indikation mot 

hur det faktiskt ser ut.  

 

 

6.1 Etiska aspekter 
 

Författarna har under arbetet tagit hänsyn till de deltagare som medverkat under intervjuerna. 

Personens rätt att vara anonym är viktig, och stor hänsyn har tagit för att säkerställa detta. I de 



29 

 

fall en person nämnt saker som påverkar utfallet av arbetet, men där namn och företag inte bör 

nämnas, har alla namn censurerats. 

För samhället finns det såväl fördelar som nackdelar med det resultat som framkommit. Det kan 

finnas en risk att behovet av integratörer hos konsultbolagen minskar. Förhoppningen med 

arbetet är att öka flexibiliteten och göra integration lättare. Lyckas detta krävs det färre 

konsulttimmar att hantera integrationsproblematik. Fördelen för samhället är att konsultbolagen 

kan fokusera på andra delar av sin verksamhet, och skapa nya arbetstillfällen inom dessa. Ökad 

flexibilitet kommer dessutom kunderna till godo. Priserna för integration bör minska med färre 

konsulttimmar, men detta avgörs av om konsultbolagen låter sina minskade kostnader komma 

kunderna till godo. 

 

6.2 Slutsatsernas säkerhet 
 

Vi anser att deltagarna visade goda kunskaper inom systemintegration. Detta var av stor 

betydelse för säkerheten i de svar vi fick. Att de arbetar på välkända konsultbolag, med ansvar 

för stora kunder gör att vi anser oss kunna lita på deras kompetenser. Då vi endast har intervjuat 

ett begränsat antal personer är det viktigt att samtliga är väl insatta i problematiken.  

Risken är att vi inte har intervjuat ett tillräckligt stort antal personer, då vi enbart har kunnat 

genomföra ett begränsat antal intervjuer. Det finns en risk att de personer vi har intervjuat inte är 

representativa för hela marknaden. Har vi identifierat en grupp med personer, vars åsikter skiljer 

sig markant från övriga marknaden, har vi inte skapat oss en god insikt i hur marknaden ser på 

vår utmaning. I vårt fall tycktes det dock finnas en stor enighet kring många av frågorna. Men för 

att fullständigt kunna validera de resultat vi har kommit fram till skulle det troligtvis krävas 

någon typ av konferens med deltagare från ett större antal bolag på marknaden.  

Det faktum att vi försöker ta fram riktlinjer för en internationell standard, men enbart har utfört 

intervjuer på en enskild marknad anser vi vara den faktor som har störst påverkan på 

reliabiliteten och validiteten i vårt arbete. Vi har försökt minska denna påverkan genom att 

använda oss av internationell litteratur på området, men ytterligare studier krävs för att 

säkerställa riktlinjerna.  

De aktörer vi har varit i kontakt med är medelstora eller stora företag inom IT-konsultbranschen. 

Vi har alltså inte intervjuat mindre konsultbolag för att få deras åsikter kring den problematik vi 

har identifierat Vi anser dock att det framförallt är större bolag som har möjlighet att påverka 

utformningen av en ny standard. I ett senare skede är det dock önskvärt att även inkludera 

representanter för mindre bolag.  

 

6.3 Signifikans och originalitet  
 

Vi har försökt hitta tidigare publicerade resultat för att kunna jämföra vårt arbete mot dessa men 

har inte lyckats hitta arbeten som fokuserat på samma eller en liknande utmaning. Däremot har vi 

kunnat jämföra våra resultat med de olika projekt som framkommit under våra intervjuer samt 

reflekterat kring befintliga standarder inom vårt område.  

För att bestyrka signifikansen i vårt arbete har vi istället tittat på de arbeten som faktiskt utförs 
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inom integration av molntjänster. Delvis har vi funnit att det finns ett stort antal spridda 

organisationer som arbetar med olika delar av problematiken kring integration av molntjänster. 

Dessutom har intervjudeltagarna visat ett starkt stöd för en integrationsstandard.  

Vad gäller originaliteten i det arbete vi har utfört har det visat sig att det redan finns ett antal 

organisationer som jobbar med en problematik som liknar den vi har fokuserat på. Det finns 

redan ett antal standarder som öppet moln (Open cloud manifesto, 2009) SCORM-standard för e-

utbildningar (SCORM, 2012) samt ett antal svenska standarder för integration av tjänster som 

SHS (SHS, 2012) och SIS (SIS, 2012). 

Problemet med dessa standarder är dock att de antingen inte är anpassade för att hantera den 

utmaning vi har identifierat, att de inte är globala, och att de inte har accepterats som en generell 

standard för hela marknaden. Utifrån den information vi har tagit fram saknas det en generell 

standard som uppfyller samtliga de kriterier vi fokuserat på och som är internationell. Det är 

riktlinjer för en sådan standard vi har tagit fram och dessa kan användas för vidare utveckling av 

en gemensam standard som ännu inte existerar.  

 

6.4 Framtida forskning 
 

Som nästa steg för att utveckla slutsatserna i studien vore det intressant att göra globala 

undersökningar för att verifiera eller förkasta de riktlinjer vi har tagit fram. En sådan 

undersökning bör vara av mer kvantitativ variant då det är viktigt att få med så många aktörer 

och länder som möjligt. De skulle möjligtvis kunna föregås av kvalitativa undersökningar, 

liknande den vi har utfört, på ett antal större marknader, som t.ex. USA, Kina, Indien, Brasilien 

och Ryssland.  

Utöver att ytterligare forskning skall vara internationell vore det önskvärt att utföra 

undersökningar inom en bredare grupp aktörer. En sådan skulle inkludera representanter från 

små, medelstora och stora konsultbolag samt tjänsteleverantörer och kunder med insikt i hur 

integration fungerar. Detta är viktigt för att skapa en förståelse för samtliga aktörers intressen och 

krav.  
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Appendix 
 

Frågeformulär 
 

 Vilken/vilka av nedanstående beskrivningar tycker ni passar in på det förslag vi 

presenterade i introduktionen?  

 

1. För komplicerad: Tanken med en relationsdatabas känns allt för komplicerad i detta fall, 

För komplicerad eftersom det är för generellt, är inte branschvis. 

2. För dyrt  

3. Trovärdig  

4. Realistisk  

5. Annat, nämligen:  Komplexiteten ligger i att få flera partner i att enas. Inte det rent tekniska.  

Lösningen bör begränsas till att endast fungera för vissa domäner till att börja med. 

 

 Är ni eniga i den utmaning vi har identifierat?  

 

Ja, utmaningen som sådan är korrekt, och tanken kring standardisering. 
 
Ja, även om det finns andra problem (PLU, möjligheten att byta lev. m.m.) Ju högre upp i logiken 

ju svårare samarbete. 

 

Ja, om du tittar på problematiken ur ett integrationsperspektiv är det ett korrekt antagande. Men 

det finns ytterligare problematik som bör beaktas. 

 

Ja, i princip. Svårt att byta mellan olika affärssystem eftersom det inte finns någon standardiserad 

lösning. 

 

 

 Ser ni bristande flexibilitet som ett hinder för en fungerande integration?  

 

Ja, kan vi inte erbjuda den flexibilitet kunderna kräver är det ett stort problem. Flexibiliteten är 

alltså något som måste lösas. 

 

Ja, det är något som måste beaktas. 

 

Vore mycket bättre om det fanns en grundstandard.  
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De ställen det har fungerat har det varit branschspecifikt gällande utbyte utav information. 

Exempelvis i kammarkollegiets fall har det varit, arkivering ( Tagit fram standard över hur det 

ska arkiveras) diarieföring, GUIT arkivering. Det är kunderna som har varit drivande och inte 

leverantörerna för att ta fram standarden och olika lösningar.  

Kunden är då staten (CSN, försäkringskassan, skatteverket, kammarkollegiet) som är i sin tur är 

med i någonting som heter E-delegationen(www.edelegationen.se).  

            Det blir lättare att begränsa till någonting specifikt. Som leverantör blir det omöjligt. 

 

Det som funkar idag är SHS, Spridning och hämtnings system, och SSEK som används inom 

försäkringsbranschen (Svensk standard elektronisk kommunikation) 

Det som pågar som inte finns standardiserat är att kammarkolliget håller på att ta fram ett 

standard för diareföring o arkivering. De som är involverad i det är Sveriges kommuner och 

landsting, kammarkollegiet. 

 

 Är ni eniga i målbilden?  

 

Ja, om vi utgår ifrån att det är en fördel för ett enskilt företag att konkurrera utifrån kompetens 

istället för att låsa kunderna till det egna bolaget. Men självklart finns det företag som inte vill 

minska låsningseffekten. 
 

Ja, det låter bra. Även om det kan vara svårt att nå målet. 

 

Behövs vara mer standardiserad, som leverantör ej driva det, måste komma ifrån kunden. Men 

enig inom utmaningen 

 

 

 Anser ni att det saknas en gemensam integrationsstandard?  

 

Ja,  XXXX använder SHS (försäkringskassan har en sida ang. SHS) . 

Semantiken är inte en del av innehållet i SHS, men tekniken 

En teknisk standard och regelverk för hur information utbyts. (mellan SHS-aktörer) 

 

Ja, det finns ett stort utrymme för förbättringar inom detta område. 

 

RIV (Riktlinjer för interop i vården) och det som eDelegationen gör runt Vägledning för 

automatiserad samverkan. Den nyligen etablerade organisationen CeSam kommer troligtvis 

adressera dessa frågeställningar och då även beakta detta ur ett EU-perspektiv varför jag ställer 

mig lite frågande till att försöka etablera något väldigt lokalt initiativ i Sverige. 

 

Ja det saknas, staten (försäkringskassan, CSN, skatteverket) är med i någonting som kallas för 

edelegationen, som håller på med diarieföring (offentlighets princip) så fort det kommer en 

handling till myndigheten så måste de registrera det (journalister håller på med det). Sveriges 
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kommuner och landsting håller på med arkiv. Sen har landstinget under 10 års tid lagt ner tid lagt 

ner tid på en standard som heter nationell patient översikt, exempelvis om du registrerar dig på ett 

sjukhus så ska man ha möjlighet o se det. 

 

Vi känner till Open Cloud Manifesto. Men vår erfarenhet är att de leverantörer som anslutit sig 

till detta inte alltid uppfyller det de lovat. De följer manifestet utifrån de regler som finns, men 

kan använda sig (omedvetet eller medvetet) av brister i standarden som gör att det fortfarande 

innebär problem när tjänsterna ska köras på externa moln. 

 

 Är ni eniga i det lösningsförslag vi har tagit fram?  

 

Jag tror att det blir svårt att implementera denna typ av lösning. Finns för många faktorer som kan 

gå fel. Men tankarna kring en standardisering är helt rätt. 

 

Tanken är rätt, men lösningen relationsdatabaser blir allt för komplicerad. En bra början som 

behöver bearbetas. 

 

Grundidén är god, men lösningsförslaget som helhet blir svårt att få igenom. 

 

Att skapa ett bolag som gör det tror jag inte på, men en lösning gällande relationsdatabaser håller 

jag med om. 

 

 Hur ser ni på användningen av relationsdatabaser för att hantera skillnader i 

begreppsdefinitioner?  

 

Risken är att detta blir en One Point of failor (kan stjälpa hela samarbetet). Sårbarhet, lätt att 

attackeras av hackers. 

 

Allt för komplicerat. Risken är att vissa begrepp helt enkelt inte kan definieras. Olika företag kan 

t.ex. använda väldigt många begreppsdefinitioner. Hur kopplas företag A's 

begreppsdefinition ”Order” med företag B's begreppsdefinitioner ”VIP-order”, ”Order” och ”WP 

(When Possible) order”? 

 

Jag är osäker på hur en sådan lösning skulle fungera. Ibland krävs det att ett begrepp definieras på 

ett särskilt sätt. Hur hanterar man om enskilda begrepp inte kan utnyttja de definitioner som 

finns? 

 

Lite för teknisk fråga för att svara på det. 

 

 Har ni några tankar om hur problemet med begreppsdefinitioner istället skulle kunna 

lösas?   
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Med relationsdatabaser  

 

Det finns exempel på där man standardiserat inom amerikansk sjukvård. Men det blev för 

omfattande listor 

 

Basala saker som namn, adress m.m borde kunna vara definierat. 

 

Teknisk nomeklatur center (ingen myndighet). Specifika branscher ger uppdrag för att ta fram 

standardiserade begrepp. 

 

Lite för teknisk för att svara på frågan 

 

Det finns ett antal nationella standarder som utvecklats för att hantera denna typ av problematik. 

 

http://www.skl.se/vi_arbetar_med/e-samhallet/sprak-och-begrepp 

http://www.cehis.se/arkitektur_regelverk/ 

http://wiki.edelegationen.se/index.php/Vägledning_för_automatiserad_samverkan  

 

 

 Hur ser ni på möjligheterna och riskerna med att delta i den typ av samarbete som 

alliansen innebär?  

 

Så länge det är seriösa aktörer som ingår i samarbetet är riskerna små. Större aktörer borgar för ett 

mindre riskfyllt samarbete. 

 

Det gäller att det är något bestående. Logica är så pass stora att de i stort sett är partners och 

samarbetspartners med alla aktörer inom branschen. 

 

Det måste drivas av kunden 

 

 Har ni tidigare erfarenheter av allianser med konkurrenter och samarbetspartners?  

 

1. Ja, med såväl konkurrenter som samarbetspartners, Ja, ja, ja, ja 

2. Ja, men endast med den ena parten (utveckla)  

3. Nej   

 

 Var dessa allianser globala eller fokuserade på den svenska marknaden?   

Såväl nationella som internationella. 

 

På olika nivåer. Med Microsoft och IBM= globala, men även nationella. 

 

Såväl nationella och globala samarbeten. Såväl med externa bolag som med andra interna kontor i 

andra länder. 

https://webmail.kth.se/owa/redir.aspx?C=b2e7d387720e46a89149778b4d6243ec&URL=http%3A%2F%2Fwww.skl.se%2Fvi_arbetar_med%2Fe-samhallet%2Fsprak-och-begrepp
https://webmail.kth.se/owa/redir.aspx?C=b2e7d387720e46a89149778b4d6243ec&URL=http%3A%2F%2Fwww.cehis.se%2Farkitektur_regelverk%2F
https://webmail.kth.se/owa/redir.aspx?C=b2e7d387720e46a89149778b4d6243ec&URL=http%3A%2F%2Fwiki.edelegationen.se%2Findex.php%2FVägledning_för_automatiserad_samverkan
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Fokuserade på den svenska marknaden 

 

 

 Är ni beredda att binda er till överenskommelsen via ett skriftligt avtal?  

 

Generellt mer lössläppt. De flesta arbeten är icke exklusiva. 

 

Detta måste beslutas från fall till fall. Svårt att svara på denna fråga. 

 

Normalt sett vill vi inte binda oss allt för hårt kring denna typ av avtal. Vissa delar kan avtalas 

skriftligt, andra inte. 

 

Nej eftersom vi inte tror på det, måste drivas av kunden o inte leverantören. 

Kund som kammarkollegiet eller någon branschorganisation 

 

 

 Anser du personligen att ert bolag tjänar på att ansluta sig till alliansen?  

 

Vi är öppna för samarbeten ja. Så generellt är vi öppna för allianser, så länge det inte kan 

misstolkas som ett monopolistiskt samarbete. 

 

Vi är inte emot att ansluta oss till en allians. Men just detta lösningsförslag har vissa brister som 

måste bearbetas innan vi kan se några förtjänster med denna typ av allians. 

 

Svårt att svara på denna fråga. 

 

Nej, kostar endast pengar 

 

 

 Är du auktoriserad att ta beslut om att ingå i sådana samarbeten/har du möjlighet att 

påverka sådana beslut?  

 

Denna typ av beslut tas på en högre nivå. Men självklart beaktas åsikter från personer med 

kunskaper inom specifika områden när ett beslut tas. 

 

Kan ge råd, men har ingen auktoritet att ta beslutet. Inom Petters områden väger hans ord tyngre, 

men inom bredare samarbeten kan det vara en specifik branschansvarig. 

 

Kan inte ta beslutet själv, men sitter i ledningsgruppen och påverkar 

  

  

 

 Är ni beredda att avsätta den kapacitet som behövs för att skapa de databaser som krävs 

för att lösningen ska bli en framgång?   

 

Svårt när det inte finns någon tydlig arbetsgivare. Vem fattar beslutet. 
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Nej, lösningen skulle behöva omarbetas innan vi skulle vara beredda att investera kapaciteten 

som krävs. 

 

Nej 

  

 

 Vad ser ni för potentiella vinster och fördelar med vår lösning?  
  

Det finns potentiella fördelar med lösningsförslaget. Standardisering underlättar det interna 

arbetet såväl som samarbeten med extern part. 

 

Standardisering bidrar till bättre samarbeten, och kan möjliggöra snabbare implementering. 

  

Interoperabiliteten blir ju lättare, och utvecklingen går nog snabbare. Rent generellt är XXXX på 

XXXX väldigt öppen för standarder och använder gärna detta om det finns. 
 

Drivs det av en branschorganisation så tror vi på det. Men att driva med separat bolag tror ej på 

det 

 

  

 Hur ser ni på att skapa ett gemensamt dotterbolag med de övriga medlemmarna i 

alliansen?  
  

Tror att detta skulle bli svårt. Det skulle krävas en större kompetens eller forskning på detta 

område innan vi skulle börja fundera i dessa banor. Ett flertal exempel på lyckade sådana företag 

skulle troligtvis krävas för att övertyga beslutsfattarna. 

 

Det är inget vi har gjort tidigare, och ett sådant beslut skulle inte kunna tas på nationell nivå. 

 

Det är en ganska svår operation, och kräver beslut på en så pass hög nivå. Något för komplicerat. 

Administration, mgmt resurser. Generellt vill man minska antalet bolag i konsernen. 

 

Tror ej på det. 

 

  

  

 Hur ser ni på att dela vinsten från dotterbolaget med era 

samarbetspartners/medkonkurrenter?    
  

Svårt att se hur vinsten skall fördelas. Som tidigare nämnt har jag svårt att se att ett gemensamt 

bolag vore ett alternativ. 

 

Var skulle den eventuella vinsten komma ifrån. Skulle behöva mer ingående kunskaper för att 

kunna svara på denna fråga. 

 

Svårt att svara på då ett gemensamt bolag troligtvis inte skulle bli aktuellt. Vid samarbeten skulle 

vinsterna fördelas enligt kontrakt med respektive bolag, och denna fråga skulle inte bli aktuell. 
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 Finns det aktörer ni skulle vilja samarbeta med?  (specifik aktör, specifik marknad, 

utveckla)   
  

En större aktör som IBM, Microsoft m.m. skulle vara mer önskvärt. Men om vi skulle finna 

lösningen effektiv och riskerna kan minimeras har vi inga generella synpunkter på ett samarbeta 

med konkurrenter. 

 

Så länge det är på en infrastrukturell nivå finns inga synpunkter på vem det är. Det får inte tolkas 

som en kartellbildning utan ett tekniskt samarbete. 

  

 Finns det specifika aktörer ni vill inkludera i en sådan lösning?  
 

Fördel om stora aktörer är med. Det höjer intresset.  (En åsikt som i stort sett samtliga 

intervjupersoner instämde i) 

 

Med Cybercom. Men då ska det drivas av kunden (branschen) Statliga myndigheten 

(kammarkollegiet) eller SKL (Sveriges kommuner och landsting) 

 

 Vikta kraven  
  

Vi skulle nu vilja att ni viktade de krav som vi har identifierat. Vikta dem från 0: Icke önskvärt, 1: 

Kan,   

2: Bör, 3: Ska eller 4: Måste. Utveckla gärna varför ni anser att ett krav har en specifik vikt.  

 

 

Hur skulle ni vikta kravet "En stark allians kring lösningen"  

3,5 

  

  

Hur skulle ni vikta kravet "Gemensamt GUI för samtliga tjänster"   

2 (för högt upp i logiken) 

  

  

Hur skulle ni vikta kravet "Låg koppling mellan tjänster"  

3 (för högt upp i logiken, inte alltid effektivt att satsa på låg koppling) 

  

  

Hur skulle ni vikta kravet "Kunna hantera olika typer av protokoll"   

4 (SHS kan betraktas som ett integrationsverktyg. Bör begränsa antalet protokoll till de större.) 

  

  

Hur skulle ni vikta kravet "Vara plattformsoberoende"  

3 (för högt upp i logiken)( 

  

  

Hur skulle ni vikta kravet "Viss data kan lagras endast internt"  

4 (framförallt för t ex myndigheter)(Egentligen inget man bör stödja, men vissa kunder kräver 

trots allt detta) 
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Hur skulle ni vikta kravet "Kunna hantera 
PASS (Performance, Availability, Security och Scalability)"  

4 

  

  

Hur skulle ni vikta kravet "Alliansen kring lösningen ska vara global"   

(XX erfarenhet är att nationella standarder inte står sig globalt.) 

(Det skulle vara svårt att få till en fungerande lösning överhuvud taget om den inte är global) 

4 

  

  

  

  

Hur skulle ni vikta kravet "Lösningen är väldokumenterad"   

4 (Den bör vara open source. Man kan dessutom bygga bort svagheter. Kan bli en garant för 

användare.) 

  

  

 Finns det krav på lösningen, som ni finner nödvändiga, men som inte tagits upp i 

kravspecifikationen?  

 

Ja, det kommer säkerligen dyka upp 

 

Behov av tester och interoperabilitet. 

 

Nej 

 

 Tycker ni att vi har missat någonting (kommer prestandan bli för låg o.s.v.)?   
 

Ur teknisk synpunkt nej, enligt det som sades tidigare så måste drivas av kunden/branschen.  

 

Oro över att det blir en väldigt viktig central punkt. One point of failure. 

 

Komplexiteten i det lösningsförslag som presenteras känns allt för hög. En fungerande sådan 

lösning skulle lösa en hel del problem. Men det finns allt för många begreppsdefinitioner som 

skall standardiseras för att det skall vara genomförbart. 

 

 

 

 


