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Sammanfattning 

Enterprise Application Integration (EAI) handlar om att koppla samman 
system för att tillfredsställa behov som inte kunnat tillfredsställas av systemen 
var och en för sig, eller upprätta nya kommunikationskanaler inom eller mellan 
företag. 

Allteftersom system och deras underliggande teknologier blivit mer avancerade 
har uppgiften att integrera dem blivit mer komplicerad. Genom att göra en 
fallstudie i samband med ett integrationsprojekt på ett företag syftar denna 
uppsats till att identifiera fallgropar som kan innebära risker för sådana projekt. 
En målsättning är att analyser kring dessa fallgropar ska kunna användas för 
att hjälpa utvecklare undvika dessa i sina projekt. 

Under fallstudien identifierades flera fallgropar genom analys av 
dokumentation och reflektion. Den fallgrop som hade störst påverkan under 
projektet var otydliga krav. Fallgroparna analyseras utifrån hur de upptäcktes 
och resonemang förs kring bidragande faktorer. För de fallgropar som utgjorde 
faktiska utmaningar under fallstudien analyseras även hur de undveks, medan 
potentiella lösningar diskuteras för resterande. 

Nyckelord 

Enterprise Application Integration, Systemintegration, Fallgropar, Critical 
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Abstract 

Enterprise Application Integration (EAI) concerns connecting systems together 
to meet demands that could not be met by either system individually, or to 
establish new channels for communication within and between enterprises. 

As the systems and their underlying technologies have become more advanced, 
the task of integrating them has become a more complicated one. By making a 
case study bound to an integration project at an enterprise, this study aims to 
identify pitfalls that could constitute risks for such projects. The main goal is 
for the analysis of these pitfalls to guide developers to avoid the pitfalls in their 
own projects. 
Several pitfalls were identified by analyzing documentation and reflecting on 
the course of the project. The pitfall that had the greatest impact during the 
project was unclear requirements. The pitfalls are analyzed with emphasis on 
circumstances under which they were discovered and contributing factors are 
reasoned about. For the pitfalls that were actual challenges for the case study, 
analysis also covers how they were avoided, while potential solutions are 
discussed for the remainder. 
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1 Introduktion 

Detta avsnitt ger en kortfattad bakgrund till uppsatsen. Därefter följer 
problembeskrivning och syfte. Slutligen beskrivs och diskuteras valen av 
vetenskapliga metoder, och uppsatsens avgränsningar samt disposition 
redogörs för. 

1.1 Bakgrund 

Företags affärssystem har historiskt sett växt i storlek i proportion till 
företagens finansiella behov. (Menard, 2010) De första driftsatta 
systemintegrationerna sammankopplade affärssystem och bokföringssystem i 
Frankrike på 1970-talet, men termen EAI myntades inte förrän på 90-talet i 
USA. (Lee et al., 2003) Syftet med integrationerna var att minimera mängden 
dubbelarbete som behövde göras när samma information behövde föras in både 
i något affärssystem och i ett bokföringssystem. 

Behovet av att integrera system har sedan växt i takt med den tekniska 
utvecklingen. (Keyes, 2006, Liddle, 2006) Moore’s lag har fortsatt råda genom 
årtiondena, vilket tillåtit informationssystem öka i storlek och komplexitet. 
Vidare har utbyggnaden av fibernät tillåtit höga överföringshastigheter över 
Internet med större tillförlitlighet än klassiska kopparförbindelser som är en 
förutsättning för många integrationer. Detta har resulterat i större 
informationsbehov och därmed även integrationsbehov. Integration har skett 
mellan system både inom och mellan företag. Integrationerna har över tid inte 
bara blivit fler, utan också skapat kommunikationskanaler som skilt sig från de 
traditionella kommunikationskanalerna mellan leverantörer och kunder. 
(Menard, 2010) Med hjälp av systemintegration har kommunikationskanaler 
även upprättats horisontellt; mellan banker, partners, moder- och dotterbolag 
samt statliga verk och myndigheter. 

IT-branschens utbredning har drivit utvecklingen av många nya tekniker. Nya 
system har ofta utvecklats med den senaste tekniken, vilket ökar behovet av 
middleware 1  för att tillåta fler och fler heterogena applikationer med olika 
underliggande teknologier ska kommunicera med varandra. Även olika 
metoder för EAI har växt fram när teknikutvecklingen avslöjat nya utmaningar. 
Dessa metoder har utvecklats för att tackla problem som decentraliserad 
mjukvara och oskalbarhet. IT-utvecklingen har även drivit utvecklingen av nya 
affärs- och företagsmodeller samt företagsprocesser. (Menard, 2010) Detta har 
gjort systemintegrationerna mer komplicerade när system från olika 
organisationer ska integreras. 

1.2 Problembeskrivning 

Det har funnits en problematik i att integrationsprojekt är svåra att genomföra. 
Integrationsprojekt har tvingats avbrytas utan att ha nått sina mål. En aspekt 
som gör integrationsprojekt komplicerade är deras omfattning. Projekten 

                                                   
1 Mjukvara som utgör en brygga mellan två eller flera applikationer eller system 
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kräver inte bara mycket arbete utan även ett stort kompetensspann. Det kan 
resultera i att många personer blir involverade i projekten, vilket bidrar till 
deras komplexitet. Ytterligare en aspekt är den tekniska utmaningen att 
integrera system som är programmerade i olika språk, kör i olika miljöer och är 
utvecklade i enlighet med olika strategier. Den tuffaste utmaningen kan 
emellertid vara att se till att integrationslösningen tillmötesgår framtida behov. 
EAI-projekts omfattning gör lösningarna till stora investeringar som bör 
tillfredsställa integrationsbehoven för en tid framöver. 

Svårigheterna i att genomföra integrationsprojekt upptäcktes efter att 
författarna till denna uppsats, Olsson och Sjöberg (härefter benämnda 
författarna), accepterat att ta sig an ett integrationsprojekt på ett medelstort It-
företag. Företaget efterfrågade en integrationslösning mellan deras system och 
ett ekonomisystem som användes av företagets kunder.  Problematiken 
uppenbarades under förstudier som gjordes med syfte att samla kunskap som 
krävdes för att arbeta med projektet. 

1.3 Syfte och målsättningar 

Syftet med denna uppsats var att identifiera och redogöra för fallgropar som 
kan påträffas under utvecklingen av integrationsmjukvara. Syftet motiverades 
av att det finns ett behov av publikationer som kan bidra till att färre 
integrationsprojekt misslyckas. 

En målsättning med uppsatsen var därför att den skulle kunna ge vägledning åt 
utvecklare som har tagit eller ska ta sig an ett integrationsprojekt. Dessutom 
skulle den kunna hjälpa till att förmildra eller helt undvika skador som de 
upptäckta fallgroparna kan orsaka projekt. 

Ett effektmål för uppsatsen var en lyckad integrationslösning åt företaget där 
författarnas integrationsprojekt bedrevs.  

1.4 Metod 

I huvudsak valdes två forskningsmetoder att ligga till grund för denna uppsats. 
Den ena en fallstudie som gjordes kring författarnas integrationsprojekt 
varifrån kvalitativ empirisk datainsamling gjordes. Den andra en 
litteraturstudie som utgjorde en förstudie till fallstudien och denna uppsats. 
Dessa vetenskapliga metoder samt andra som uteslöts beskrivs kortfattat 
nedan, följt av en diskussion kring valet av metoder. 

Litteraturstudie 

Litteraturstudie som vetenskaplig metod innebär att man systematiskt letar 
efter relevant information från flera källor inom det ämne som ett arbete berör. 
Dessutom granskas källorna kritiskt för att se till att tillförlitliga källor används 
medan otillförlitliga källor förkastas. Den kritiska granskningen av källor görs 
med avseende på författarens objektivitet, publiceringsår, med mera. 
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Genom att söka information på ett ämne fås den teoretiska grunden för arbetet 
och liknande arbeten inom samma områden kan hittas. På så sätt minimeras 
risken att ett arbete blir en duplicering av något annat arbete. 

Fallstudie (empirisk undersökning) 

Fallstudie är en undersökningsmetod där ett verkligt scenario analyseras. Det 
kan vara antingen genom observationer från ett scenario som någon annan tagit 
del av eller ett scenario man själv varit delaktig i. Fallstudien syftar till att ge 
verklighetsanknuten data från givna fall som sedan kan användas för att dra 
generella slutsatser. 

Integrationsprojektet som genomfördes pågick under totalt sex veckors tid. Det 
utfördes på ett mindre It-företag som specialiserade sig på mjukvarusystem för 
logistik- och transportsektorn. Företaget efterfrågade en integrationslösning 
mellan företagets produkt och ett ekonomisystem som ofta användes av 
företagets kunder. Uppgiften var att skapa denna integrationsmjukvara som 
senare skulle bli en del av en tilläggstjänst som säljs till kund. Författarna till 
denna uppsats var de enda mjukvaruutvecklarna av integrationsmjukvaran, 
men ett flertal personer på företaget var inblandade i projektet. Författarnas 
deltagande i projektet innebar att de både var deltagare och observatörer i 
fallstudien. 

Experimentell undersökning 

En kvantitativ metod som hade kunnat användas är experimentell forskning i 
form av en statistiska undersökning. En statistiska undersökning hade kunnat 
göras genom att analysera och utvärdera framgångarna för ett antal EAI-
projekt. 

Val av vetenskapliga metoder 

Användandet av litteraturstudie som metod krävdes för att få de tekniska 
kunskaper som behövdes för att genomföra projektet. Förutom detta behövdes 
förståelse för områdets teoretiska bakgrund uppnås. Genom att läsa liknande 
studier uppstod frågor som låg till grund för det problem som adresseras av 
denna uppsats. 

Fallstudien ansågs vara en bra källa till deltagarobservationer och empirisk 
data. Genom att ge praktiska exempel från en fallstudie kunde små fallgropar 
tas upp som hade riskerat att gå förlorade om studien varit enbart teoretisk. En 
experimentell undersökning hade kunnat ge större mängder data än en 
enfallsstudie och analys skulle kunna göras utifrån olika parametrar som skulle 
kunna skilja mellan observerade projekt. En experimentell undersökning var 
emellertid aldrig aktuell eftersom den antogs vara alltför tidskrävande för 
tidsramarna för projektet som skulle genomföras och dessutom inte med lätthet 
kunde kombineras med det praktiska arbetet i projektet. 
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1.5 Avgränsningar 

Uppsatsen avgränsar sig till de aspekter inom EAI som kan vara relevanta för 
mjukvaruutvecklare. Detta eftersom det arbete som utfördes i 
integrationsprojektet föll på rollen mjukvaruutvecklare. Rollen kan vara 
definierad olika i olika organisationer. Eftersom fallstudien utfördes på ett 
medelstort företag som var organiserat i ansvarsområden snarare än distinkta 
avdelningar antogs rollen ha innefattat mer än vad den skulle gjort i en större 
organisation. De aspekter som ansågs vara relaterade till företagsstyrning eller 
något annat som traditionellt inte faller på rollen som mjukvaruutvecklare har 
således exkluderats. 

1.6 Disposition 

Avsnitt 1, Introduktion, ger en kort bakgrund till uppsatsen följt av en 
beskrivning av problemet som uppsatsen adresserar och uppsatsens syfte. 
Därefter beskrivs och diskuteras valet av de vetenskapliga metoder som varit 
aktuella för den genomförda studien. Avsnittet avslutas med en redogörelse för 
studiens, och därmed även uppsatsens avgränsningar samt diskussion kring 
dessa. 

Avsnitt 2, Teori, innehåller en fördjupad teoretisk bakgrund till EAI. Viktiga 
arkitekturstilar beskrivs. Därtill beskrivs relaterade arbeten som är relevanta 
för uppsatsen. Relaterade arbeten tar upp bland annat CSF (Critical Success 
Factors) och fallgropar vid mjukvaruprojekt. 

Avsnitt 3, Genomförande, innehåller en beskrivning över hur vetenskapliga 
metoder och arbetsmetoder användes under projektet. Vetenskapliga metoder 
som tas upp är litteraturstudier och empirisk datainsamling från en fallstudie. 
Arbetsmetoderna beskriver hur projektarbetet utfördes. Arbetsmetoder som 
tas upp är relaterade till modellering, projektmetodik, versionshantering och 
testning. 

Avsnitt 4, Resultat och analys, innehåller en beskrivning den produkt som blev 
resultatet av projektarbetet. Den färdiga integrationslösningens funktionalitet 
beskrivs översiktligt. Intressanta tekniska aspekter presenteras också. 

Avsnitt 5, Diskussion, innehåller förslag på potentiella sätt att undvika de 
fallgropar som presenterats. Därtill jämförs resultatet med resultaten från 
relaterade studier och uppsatsens felkällor och begränsningar diskuteras. 
Slutligen presenteras etiska aspekter och hållbarhetsaspekter relaterade till 
systemintegration. 

Avsnitt 6, Slutsatser, tar upp de viktigaste slutsatserna från uppsatsens resultat, 
analys och diskussion och ger förslag på vidare arbete.



5 

 

 

2 Teori 

Detta avsnitt tar upp den teoretiska bakgrunden till EAI. Viktiga 
arkitekturstilar beskrivs. Därefter följer en teoretisk bakgrund till 
mjukvaruutveckling. Slutligen beskrivs relaterade arbeten som är relevanta för 
uppsatsen. 

2.1 Arkitekturstilar för EAI 

För utveckling av integrationsmjukvara finns ett par vedertagna 
arkitekturstilar. Dessa arkitekturstilar utgår från olika typer av middleware. 
Oavsett vilken middleware som används bör integrationslösningen i sin helhet 
innefatta samma funktionalitet. Beslutet om vilken middleware, och därmed 
vilken arkiteturstil, som ska användas avgör hur integrationsmjukvaran delas 
upp i mindre delar som tillsammans löser integrationsproblemet. 

Några vanliga arkitekturstilar är Point-to-Point, Hub and Spoke samt 
Enterprise Service Bus. Förklaring av de olika stilarna följer: 

Point-to-point integration 

Point-to-point integration, även kallad star integration eller spaghetti 
integration, brukar anses vara den första och enklaste typen av integration. 
(O'Brien, 2008) Den typen av integration används ofta vid systemintegrationer 
där ett enskilt system tillkommit eller uppdaterats i ett informationssystem. 
När bara två system behöver integreras med varandra och är point-to-point ett 
lämpligt val på grund av dess simplicitet och enkelhet att implementera. 

Point-to-point integration är per definition avsaknaden av middleware. 
Avsaknaden av middleware bidrar med fördelen att denna inte orsakar en extra 
systemdel som kan bli en svag länk. Den funktion som middleware skulle 
tillföra blir istället distribuerad mellan applikationerna som integreras. 

Namnet spaghetti integration kommer från den stora mängden 
kommunikationskanaler som måste upprättas för att fullständigt integrera ett 
antal applikationer med varandra. Antalet kopplingar blir: 𝑛

(𝑛−1)
2

, där n är 
antalet applikationer som alla behöver kommunicera med varandra. (Hohpe, 
2013) Det stora antalet kopplingar blir ett svårhanterligt problem när antalet 
applikationer som integreras är fler än några få. Det är den främsta anledningen 
till varför man idag försöker gå ifrån point-to-point integration och istället 
använda någon form av middleware. 

Hub and Spoke 

Hub and Spoke är en centraliserad arkitekturstil. (Hohpe, 2013) Fördelen med 
en centraliserad arkitekturstil är att applikationer som kör i olika miljöer enkelt 
kan integreras på samma sätt. Dessutom blir antalet kopplingar linjärt mot 
antal applikationer. Hubben har ett eget format, och applikationer integreras 
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via en spoke som gör översättningen mellan applikationens språk och hubbens 
egna språk. Hubben sköter sedan transformation och routing till 
prenumererande spokes. 

Eftersom hubben kör i en enda miljö är det enkelt att generalisera och 
återanvända mycket funktionalitet vilket bidrar till en robust och lättskött 
integrationslösning. (O'Brien, 2008) En nackdel med en centraliserad 
arkitekturstil är att den kan utgöra en svag länk i systemet. Det innebär att all 
integration kan sluta fungera om hubben överbelastas eller kraschar. Hubben 
kan även utgöra en flaskhals när meddelanden som skickas är många, vilket 
inte gör hub and spoke till en optimal arkitekturstil för skalbarhet. 

Enterprise Service Bus 

Enterprise Service Bus (ESB) är en distribuerad arkitekturstil. (Chappell, 2004) 
Arkitekturen är distribuerad mellan alla de system som ska integreras. Varje 
system ansluter lokalt till en connector som är skräddarsydd för att kunna 
kommunicera med applikationen som integreras och köras i dess miljö. 

Den största fördelen med att använda en distribuerad arkitekturstil så som ESB 
är att den är robust. (Chappell, 2004) Till skillnad från en centraliserad lösning 
har en distribuerad arkitekturstil ingen lika svag länk i systemet. Även om ett 
system blir överbelastat kan de andra systemen oftast fortsätta. En annan fördel 
är att de tyngsta beräkningarna för översättning och transformation av data 
görs inom de integrerade systemen istället för i middleware. Det gör hela 
lösningen mer skalbar. En distribuerad arkitekturstil kan generellt vara svårare 
att underhålla på grund av dess distribuering men det vägs ofta upp av den goda 
skalbarheten. 

2.2 Mjukvaruutveckling 

Utveckling av mjukvarusystem är ett område som genomgått stora 
förändringar under de senaste årtiondena. En rad olika metodologier för att 
utveckla mjukvarusystem har vuxit fram. (Cobb, 2011) Den traditionella 
vattenfallsmetoden var tidigare den vanligaste men efter årens gång har agila 
metoder, som inte är lika strikta, vuxit sig starka. 

En sak som skiljer mellan metodologier är synen på mjukvaruutvecklingens 
livscykel, härefter kallad SDLC (Software Development Life Cycle). SDLC är en 
modell som delar upp mjukvaruutvecklingsprojekt i olika faser, vilket kan göras 
på olika sätt inom organisationer och projektmetoder. (Cobb, 2011) 
Traditionella metoder förespråkar att se livscykeln som ett flöde där man 
arbetar med en fas, blir klar med fasen och går vidare till nästa. Faserna 
överlappar på så sätt inte varandra. Agila metoder ser istället livscykeln som ett 
iterationsarbete där man ständigt förfinar produkten genom att återupprepa 
faser. Oavsett om traditionella eller agila metoder används är faserna mer eller 
mindre desamma. En möjlig indelning av faserna är: 

1. Kravinsamling 
2. Design 
3. Utveckling 
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4. Testning 
5. Leverans 

Vidare i avsnittet beskrivs de fem olika faserna mer i detalj rörande vad de kan 
innehålla. 

Kravinsamlingsfas 

Den första fasen i ett mjukvaruprojekt är oftast att samla in vilka krav som ställs 
på det mjukvarusystem som utvecklas. Krav kan komma från inblandade på 
företaget, intressenter och slutanvändare. Ett par frågeställningar som kan 
behöva besvaras är till exempel ”Vem ska använda mjukvarusystemet och hur?” 
och ”Vilken data ska mjukvarusystemet behandla?”. (Lewallen, 2005) Syftet 
med kravinsamlingen är att ta reda på fundamentala krav på mjukvarusystemet 
för att kunna ge utvecklarna en tydlig specifikation att arbeta mot. 

Efter den initiala kravinsamlingen görs ofta en rimlighetsanalys. 
Rimlighetsanalysen syftar till att ta reda på vilka krav som är möjliga att ställa 
på mjukvarusystemet och vilka som kan förkastas. (Jo, 2013) Det kan under 
analysen även bli nödvändigt att analysera andra system som berörs av eller 
berör det mjukvarusystem som ska utvecklas. Detta eftersom kraven på ett 
system kan bero på huruvida andra system kan tillhandahålla viss 
funktionalitet eller inte. 

När kravinsamlingen och rimlighetsanalysen är klar bör en tillräckligt 
detaljerad kravspecifikation finnas för att systemet ska gå att designa. 

Designfas 

Den andra fasen i ett mjukvaruprojekt är att designa mjukvarusystemet. 
Mjukvarusystemet designas utifrån en kravspecifikation. Under designfasen 
blir systemarkitekturen tydlig vilket kan ha till följd att ytterligare krav 
uppkommer. Genom att använda olika verktyg för modellering skapas en 
systemdesign som beskriver hur mjukvarusystemet kan byggas upp.  

När designfasen är över bör en bra systemdesign finnas dokumenterad för att 
underlätta när kod ska skrivas av utvecklarna. 

Utvecklingsfas 

Den tredje fasen i ett mjukvaruprojekt är utvecklingsfasen. Det är under 
utvecklingsfasen som mjukvarusystemet kodas av utvecklarna utifrån 
systemdesignen. Mjukvarusystemet delas normalt upp i olika moduler vilket 
gör det möjligt att koda flera delar av systemet samtidigt. Utvecklingsfasen är 
oftast den längsta fasen och det finns många olika metoder som används för att 
effektivisera arbetet. 

När utvecklingsfasen är över bör kod finnas skriven som implementerar den 
funktionalitet som behövs för att uppfylla kravspecifikationen. 
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Testningsfas 

Den fjärde fasen i ett mjukvaruprojekt är testningsfasen. Testningsfasen 
överlappar ofta utvecklingsfasen eftersom testning och utveckling är starkt 
sammanknutna. De tester som kan göras är bland annat enhetstester, 
integrationstester, systemtester och acceptanstester. Oftast skrivs testprogram 
som möjliggör automatiserad testning. Man vill också ha möjlighet att 
kontinuerligt integrera nya moduler i koden för att försäkra sig om att de 
fungerar och att de samtidigt inte förstör för någon annan modul. Testningens 
syfte är att validera att mjukvarusystemet uppfyller alla krav som ställts på 
systemet och att det uppfyller kraven på ett korrekt sätt. 

När testningsfasen är över ska mjukvaran vara tillräckligt fri från fel och buggar 
för att kunna levereras till kund. 

Utrullningsfasen 

Den femte och sista fasen är utrullningsfasen. I den här fasen anses 
mjukvarusystemet vara komplett och tillräckligt fritt från buggar för att kunna 
levereras till slutanvändare. Efter leverans till slutanvändare kan eventuella 
ytterligare faser rörande support och avveckling behöva göras. 

2.3 Relaterat arbete 

Undersökningar som identifierar Critical Success Factors2 (CSF) och Failure 
Factors är vanliga inom många områden. Under förstudierna till denna uppsats 
hittades inga undersökningar med samma fokus som denna uppsats. Däremot 
överlappar denna uppsats fokus flera andra områden inom vilka liknande 
forskning bedrivits. 

Ett område där forskning gjorts för att identifiera Critical Success Factors är 
EAI. Eftersom utveckling och utrullning av integrationsmjukvara är en del av 
ett EAI-projekt kan vissa CSF och Failure Factors vara relevanta för 
mjukvaruutvecklare. 

En rapport som identifierar CSF inom EAI är Enterprise Application 
Integration - An Investigative Case Study. (Renholm, 2011) Rapportens syfte 
var att finna CSF för integrering av nya system i en existerande miljö. I den 
fallstudie som utfördes i samband med den uppsatsen användes ESB som 
arkitekturstil. De CSF som identifierades i Renholms uppsats var: 

x Scorecards, Principles and Guidelines 
x Well-specified Interfaces 
x Employees with EAI skill 
x Feasibility studies 
x Common Data Standard and Enterprise Data Model 
x Integration Infrastructure and the Number of Integration Tools 
x Adapters 
x Integration Architecture 

                                                   
2 Kritiska faktorer för att lyckas, till exempel med ett projekt 



9 

 

 

Ett annat område som delvis överlappar med denna rapport är projektstyrning. 
Problem som kan uppstå för mjukvaruutvecklare kan vara identifierade som 
CSF inom ramarna för allmänna mjukvaruprojekt. Ett initiativ som adresserat 
problem och utmaningar som kan uppkomma i mjukvaruprojekt är SEMAT 
Initiative. (Jacobson, 2013) Initiativet har tagit fram verktyg som kan användas 
oberoende av projektmetod för att adressera dessa problem. Ett sådant verktyg 
är SEMAT Kernel. Kernel innehåller så kallade ”alphas”, bland annat 
Requirements (Figur 1) och Software System (Figur 2), som i olika 
utsträckning beroende på projekt och organisation kan vara relevanta för 
mjukvaruutvecklare. Alphorna kan hjälpa till att bedöma vilket tillstånd ett 
mjukvaruutvecklingsprojekt befinner sig i och uppmärksamma problem som 
uppkommit. För att avgöra om ett projekt är på rätt väg kan checklistor över 
viktiga milstolpar användas för de olika alphorna. (Bilaga A) 

 

Figur 1: Requirements' alpha från SEMAT Kernel (Jacobson, 2013) 
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Figur 2: Software System alpha från SEMAT Kernel (Jacobson, 
2013) 

Slutligen så har forskning även gjorts inom CSF för studentprojekt liknande det 
projekt som ligger till grund för den här rapportens fallstudie. I en fallstudie av 
Larusdottir presenteras problem som upplevts i några studentprojekt i olika 
faser av mjukvaruutveckling. (Larusdottir, 2009) I resultatet presenteras några 
CSF (Figur 3) som analyserats fram utifrån de problem som identifierats av 
studenterna som genomfört projekten. 

 

Figur 3: CSF från A Case Study - Hindrances and Success Factors in Student 
Projects av Larusdottir (Larusdottir, 2009) 
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Relevans 

Renholms uppsats identifierar CSF i ett EAI-projekt vilket innebär att vissa CSF 
är direkt kopplade till tekniska aspekter för systemintegration. Vissa sådana 
aspekter är direkt kopplade till ESB integration men vissa kan anses vara 
allmänna för systemintegrationsprojekt. 

SEMAT Initiatives forskning definierar flera faser i 
mjukvaruutvecklingsprojekt generellt. Beroende på utvecklarens roll inom 
organisationer kan utvecklare vara engagerade i fler eller färre av dessa faser. 
SEMAT Kernel berör inte problem som är specifika för integrationsprojekt. 

De fallstudier Larusdottir observerat var i många avseenden lika fallstudien 
denna rapport grundar sig på. Om fokus låg på systemintegration i någon av 
Larusdottirs fallstudier framgick inte. Resultatet presenteras emellertid som 
generellt för mjukvaruprojekt utförda av studenter, varför Larusdottirs arbete 
primärt ses som relevant för de aspekter som inte är strikt bundna till 
systemintegration. 

Tillsammans täckte de relevanta delarna ur dessa studier en stor del av denna 
uppsats fokus. 

Tillförlitlighet 

Många studier har gjorts inom identifiering av CSF i IT-branschen. Detta är 
föga förvånande då IT-branschen har blivit mycket stor och företagen 
efterfrågar effektiva sätt att bedriva verksamhet inom olika områden för att 
vara konkurrenskraftiga. Att många studier har gjorts inom området kan ha 
bidragit till att öka källornas tillförlitlighet över lag eftersom forskning sker 
progressivt. Det har konstaterats att källorna tycks vara eniga och inga 
motsäger varandra. Å ena sidan kan detta vara ett tecken på att källorna har 
god tillförlitlighet om de oberoende av varandra eller på olika sätt kommit fram 
till samma resultat. Å andra sidan kan det indikera att studierna har påverkat 
varandras resultat och att den stora mängden studier inom området endast ger 
en falsk trygghet.  

Det har förelegat vissa svårigheter att utvärdera källor som försökt reda ut 
begreppet EAI. Det har inte funnits en vedertagen definition av begreppet, 
vilket har gjort områdets omfattning tvetydig. Dessutom tillämpas EAI på olika 
sätt beroende på integrationsprojekts- och företags förutsättningar. Det är 
viktigt att resultat från studier inte nödvändigtvis är allmängiltiga. På samma 
sätt som EAI tillämpas olika har olika CSF identifierats beroende på fallstudiers 
avgränsningar och granskade projekts omständigheter. Det kan inte förutsättas 
att samma studie genomförd på liknande sätt vid ett projekt inom en annan 
organisation eller vid en annan tidpunkt skulle generera samma resultat.  

Av de vetenskapliga publikationer som gjorts om CSF tycktes de flesta vara 
baserade på fallstudier. En anledning till detta kan vara bristen på vedertagna 
definitioner och standarder inom området. Om tydligare standarder fanns 
skulle studier bli mer jämförbara. Det hade även varit önskvärt om fler källor 
använt en deduktiv metod.
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3 Genomförande 

Detta avsnitt redogör för genomförandet av fallstudien och därmed 
integrationsprojektet, samt de vetenskapliga och ingenjörsmässiga metoder 
som använts. 

3.1 Förstudier 

Inför fallstudien gjordes förberedelser i form av en litteraturstudie som berörde 
två ämnen. Dels studerades EAI, för att uppnå tillräcklig förståelse för ämnet 
för att kunna genomföra fallstudien. Därefter undersöktes forskning rörande 
CSF och failure factors för mjukvaruprojekt. Vetenskapligt material samlades 
främst in från vetenskapliga artiklar men också från litteratur. Databaser över 
vetenskapligt material som användes var Primo, IEEE Xplore, Google Scholar 
och DiVA som är KTH:s publikationsdatabas för examensarbeten. Därtill 
hittades en del material i referenslistor från relaterade arbeten. 

Under den första delen av litteraturstudien undersöktes material som rörde de 
tekniska bitarna av EAI. Denna genomfördes för att möjliggöra genomförandet 
av det projekt som låg till grund för fallstudien enligt projektbeskrivningen. 
Litteratur och forskning på olika implementeringsstrategier blev en central del 
av förstudien. Material som var nyare än tio år prioriterades eftersom EAI är ett 
område som förändrats snabbt över de senaste åren. 

Den senare delen av litteraturstudien undersökte mer projektspecifika ämnen. 
Några av dessa ämnen var fallgropar och utmaningar projektgrupper kan 
ställas inför i integrationsprojekt. Därtill undersöktes bredare vetenskapligt 
material inom mjukvaruutveckling och tillvägagångssätt för lyckade 
mjukvaruutvecklingsprojekt. 

3.2 Fallstudie 

Fallstudien följde till stor del den livscykel som presenteras i avsnitt 2.2. 
Fallstudien började med en kravinsamling som följdes av modellering av 
systemet för att underlätta utvecklandet. Därefter utvecklades och testades 
systemet. Testning gjordes kontinuerligt under utvecklingens gång och bestod 
mestadels av automatiserade enhetstester av specifika systemmoduler. Större 
tester fick göras manuellt. Nedan följer en utförligare beskrivning av de olika 
faserna i projektet, arbetsprocessen samt de ingenjörsmässiga metoder och 
verktyg som användes. 

3.2.1 Kravinsamling 

Projektarbetet började med en kravinsamling. Möten genomfördes med flera 
personer från företaget för att uppnå en bild över målsättningar och 
förväntningar. Kraven utgick från företagets önskemål och vad som ansågs ge 
mervärde för slutanvändarna. Företaget kom även med förslag som rörde 
systemets arkitektur och funktionalitet. 
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Några av de ursprungliga kraven kom senare att ändras under projektets gång. 
Vissa ändrades under utvecklingsfasen på grund av begränsningar i de API:er 
systemet hade att förhålla sig till. Andra kom att ändras när företaget 
tillsammans med utvecklarna kom till nya insikter och ändrade sin kravbild. De 
nya kraven förmedlades mestadels muntligt mellan involverade personer. 

3.2.2 Systemdesign 

En genomtänkt systemdesign var viktig eftersom fokus för projektarbetet låg på 
att skapa en integrationslösning som skulle vara välstrukturerad och enkel att 
bygga på med ytterligare funktionalitet. Efter kravinsamlingen lades därför en 
hel del tid på att identifiera vilka de centrala komponenterna var och hur 
kommunikationen mellan dem skulle se ut. Det ledde till en tydlig 
objektorienterad systemdesign vilket passade bra för utveckling i 
programmeringsspråket C# som lösningen av kompabilitetsskäl skulle 
utvecklas i.  

När en objektorienterad modell för systemet växt fram användes UML (Unified 
modeling Language)3 som modelleringsverktyg för att visualisera systemet i ett 
relationsdiagram. Med anledning av den overhead som tillkommer används 
UML främst vid modellering av stora mjukvarusystem men lämpar sig i övrigt 
även för mindre system. Från modelleringen kunde dessutom kodskelett för 
samtliga klasser och funktioner skapas vilket effektiviserade kodskapandet. 
Tack vare att tid lades på att skapa en genomtänkt systemdesign behövde inga 
större förändringar göras från den ursprungliga modellen. 

Allt eftersom kodbasen växte blev det tydligt att relationsdiagrammet inte 
räckte för att förstå systemet. Behovet av ett kompletterande flödesdiagram 
upptäcktes. Diagrammet skapades aldrig eftersom inget bra sätt att automatiskt 
generera ett sådant diagram från koden hittades. Flödesdiagrammet hade 
underlättat både programmeringen och för alla involverade att förstå 
systemdesignen. 

3.2.3 Utveckling 

För att underlätta arbetet valdes den agila projektmetoden XP (Extreme 
Programming) som inspirationskälla för utveckling och testning. XP har visat 
sig vara mycket framgångsrikt i projekt av varierande storlek. (Wells, 2013b) 
XP har en strikt syn på hur projektarbeten bör utformas, men vissa delar av 
metoden antogs gynna projektet mer än andra. Delar från XP som kändes 
relevanta för projektet levdes upp till medan övriga ignorerades. 

XP valdes eftersom den är en beprövad projektmetod som tycktes lämpa sig för 
projektet med avseende på projektets storlek, antal utvecklare mm. Det var 
viktigt att en lämplig projektmetodik valdes av tre anledningar. För det första 

                                                   
3  UML är ett modelleringsverktyg som används för att designa mjukvarusystem innan 
utvecklingsfasens.  OMG. 2014. Introduction to OMG's  Unified Modeling Language™ 
(UML®) [Online]. Object Management Group, Inc. Available: 
http://www.omg.org/gettingstarted/what_is_uml.htm [Accessed 24 May 2015]. 



15 

 

fanns ett intresse av att genomföra projektet väl. Det skulle gynna företaget som 
får en bra integrationslösning, men också genomförarna som får goda 
referenser och chanser till viktiga näringslivskontakter. Den andra anledningen 
var att många problem väntades uppstå från en opassande eller obefintlig 
metodologi. Risken skulle vara att en mycket stor andel av de fallgropar som 
identifieras skulle relatera till projektmetod, vilket inte var en uttalad 
avgränsning för studien. Slutligen var det viktigt att projektet var någorlunda 
representativt för att generaliseringar skulle kunna göras från samlade 
erfarenheter. I projekt väljs generellt passande projektmetoder. Därför gjordes 
detsamma för detta projekt. 

I XP läggs ett stort fokus på samarbete och att skapa effektiv och fungerande 
kod på kort tid. Detta fokus syns i XP:s väldefinierade regler. (Wells, 2013a) En 
sådan regel säger att kodning alltid ska göras med hjälp av parprogrammering. 
Parprogrammering ska ge koden högre kvalitet eftersom två personer då alltid 
kommer ha granskat koden som skrivits. Eftersom projektarbetet snarare 
handlade om kvalitativ än kvantitativ kod användes parprogrammering genom 
hela projektet.  

För versionshantering användes Apache Subversion (SVN). 
Versionshanteringen gjordes dels för att ha en säkerhetskopia av koden så inget 
arbete skulle gå förlorat på grund av ett missöde. En annan anledning var för 
att redan från första dagen lagra all kod i företagets system så företaget skulle 
ha tillgång till samtliga versioner av koden även efter projektarbetes slut. 

3.2.4 Testning 

Testning av programmet gjordes kontinuerligt under utvecklingens gång. En av 
reglerna i XP säger att enhetstester ska skrivas för all kod i programmet genom 
att tillämpa TDD (Test-Driven Development). (Wells, 2013a) Enhetstesterna 
ska skrivas innan koden för att garantera väl genomtänkt kod med klara 
definitioner av hur var och en av dessa enheter ska fungera. Den extra tid det 
tar att skriva enhetstester återfås eftersom småfel upptäcks i ett tidigt skede och 
ge en omedelbar indikation på vilken del av systemet som innehåller orsaken. 
Vissa delar av projektarbete lämpade sig emellertid inte till enhetstester. 
Främst på grund av att vissa delar systemet endast kunde köras i en annan miljö 
än den där utvecklingen bedrevs. Orsaken till detta var att ekonomisystemets 
API krävde att systemet kördes på samma dator som ekonomisystemet var 
installerat. En kompromiss med projektmetoden fick därför göras, och endast 
de delar av systemet som var oberoende av ekonomisystemet enhetstestades. 

Systemet lämnades slutligen över till företaget för vidare testning. Företaget 
testade då verkliga användningsfall genom att sätta upp ett dokument i det ena 
systemet för att sedan låta det integreras i det andra med hjälp av 
integrationslösningen. Slutligen jämfördes det skapade dokumentet i det andra 
med det förväntade resultatet manuellt. Detta gjordes för de tre olika dokument 
som integrationslösningen skulle integrera. 
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3.2.5 Leverans 

Lösningen som överlämnades till företaget klarade av att uppfylla de uppsatta 
målen. Systemet kunde leverera kundfakturor till ekonomisystemet samt 
hämta information om betalningar och leverantörskostnader från 
ekonomisystemet. 

Integrationsmjukvaran utvecklades som en slags bakgrundstjänst utan ett 
grafiskt gränssnitt. Mjukvaran installerades och kördes på samma dator som 
ekonomisystemet. Den utförde sedan periodiska hämtningar av ny data om 
sådan fanns i något de integrerade systemen. Användaren behövde således inte 
interagera med integrationsmjukvaran på något sätt. När mjukvaran hämtat 
data från ett system omvandlades data till att passa mottagarsystemet. Denna 
omvandling bestod av en översättning fram och tillbaka mellan ett JSON och 
ett fördefinierat format specifikt för ekonomisystemets API. 

Programmet utvecklades med en objektorienterad design vilket resulterade i 
tydlig kod med väl avgränsade moduler. Av de tester som utfördes märktes 
ingen signifikant prestandaförlust på datorn där integrationsmjukvaran 
kördes. 

Överlämning skedde genom att källkoden överblickades tillsammans med den 
person som skulle bli ansvarig för integrationer på företaget. Även 
dokumentation överlämnades. Leverans till kund var inte en del av projektet 
eftersom företaget planerade en senare lansering. 

3.3 Datainsamling  

Det empiriska data som låg till grund för rapportens resultat samlades in från 
fallstudien. Eftersom endast ett fall undersöktes var undersökningen en så 
kallad enfallsstudie. 

I fallstudier finns sex vanligt förekommande datakällor. (Yin, 2003) Dessa 
källor är: 

x Dokumentation 
x Arkiverat material 
x Intervjuer 
x Direkta observationer 
x Deltagarobservationer 
x Fysiska artefakter  

Under projektet samlades data in från två av dessa källor, nämligen 
dokumentation och deltagarobservationer. Information samlades även från 
möten som liknade datainsamling från intervjuer, även om mötena inte var 
upplagda på det sättet. 

Dokumentation från utomstående källor hämtades främst från företaget där 
fallstudien genomfördes. Det rörde sig om API-beskrivningar för webbtjänsten, 
kravspecifikationer, mötesunderlag och allmän information om systemen som 
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skulle integreras. Därtill nyttjades mötesprotokoll och annan dokumentation 
som skapades åt företaget, som instruktioner för testning. 

Dokumentation av integrationsmjukvaran skapades även under projektet. 
Dokumentationen var bland annat instruktioner för testning, specifikation över 
funktionalitet samt dokumentation av fallgropar. Under projektets gång 
upptäcktes ett flertal fallgropar som påverkade eller kunde ha påverkat 
utvecklingen av integrationslösningen. När ett problem uppstod eller en risk 
identifierades dokumenterades det. Genom att föra dokumentation över dessa 
fallgropar glömdes inga viktiga insikter till resultatsammanställningen och 
hjälpte till att undvika dessa under resten av projektet. 

Datat som samlades in från deltagarobservationer var empirisk data. 
Erfarenheterna ansågs ge en bra bild av hur verkligheten ser ut jämfört med en 
strikt teoretisk undersökning som är generell och därmed inte kan ta hänsyn 
till specifika förutsättningar som kan råda. Denna bild kan hjälpa andra som 
utför liknande projekt vilket ansågs höja rapportens vetenskapliga värde. 

3.4 Resultatsammanställning 

Analysen av insamlad data gjordes med hjälp av logiska resonemang och 
induktion. Inga konkreta siffror eller mätvärden fanns utan endast empiriska 
erfarenheter vilket motiverade valet av induktion som analyseringsmetod.  

Listan av fallgropar skapades efter genomgång av dokumentation och reflektion 
kring projektet. En fallgrop ansågs ha påträffats där projektet kunde tagit olika 
riktningar beroende på beslut som fattades och några av dessa riktningar torde 
ha äventyrat slutprodukten. Vissa fallgropar undveks instinktivt, och 
identifierades först i efterhand.
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4 Resultat och analys 

Nedan presenteras resultatet från fallstudien. Varje fallgrop förklaras och 
analyseras sedan med avseende på dess uppkomst och rådande 
omständigheter. Fallgroparna presenteras i den ordning de definierades. För 
de fallgropar som behövde undvikas i fallstudien analyseras även vidtagna 
åtgärder. 

4.1 Fallgropar 

Identifierade fallgropar listas i Tabell 1. 

Tabell 1 Identifierade fallgropar med beskrivningar 

Fallgrop Beskrivning 

Olämplig arkitekturstil Ett olämpligt beslut rörande val av arkitekturstil för 
integrationslösningen. 

Oklar mappning Oklart vart information i ett systemet mappas i ett annat system. 

Obefintliga eller otydliga 
krav 

Kraven är inte fastställda eller inte tydligt definierade. 

Otillräcklig 
kunskapsöverlappning 

Utvecklarna saknar kunskap som behövs för att en brygga 
mellan system ska kunna byggas. 

Avgörande system- eller 
applikationsbegränsningar 

Systemen eller applikationerna som ska integreras sätter 
begränsningar som försvårar eller omöjliggör för 
integrationsprojektet att uppfylla sitt mål. 

Inadekvat felhantering 
Den kod som skrivits hanterar potentiella fel på ett inadekvat 
sätt. När en bugg uppkommer kan det bli mycket svårt att hitta 
vad som orsakat felet eftersom flera system är inblandade. 

Svårt eller omöjligt att testa 
integrationsmjukvaran 

De integrerade systemen eller plattformen 
integrationsmjukvaran kör på försvårar testning av 
integrationsmjukvaran. 

Utebliven hantering av 
duplicerad data 

Integrationen orsakar att data som bör vara unik i ett system 
finns i flera kopior i systemet. 

 

4.2 Förklaringar av fallgroparna 

Olämplig arkitekturstil 

En arkitekturstil kan väljas som inte lämpar sig för ett visst 
integrationsproblem. Arkitekturen kan göra att integrationsmjukvaran blir 
onödigt komplicerad, tidskrävande att utveckla eller svår att förvalta. Det är 
viktigt att ta hänsyn till framtidens It-behov när beslut om arkitektur tas. En 
viss arkitektur kan lämpa sig för system som ska integreras kortsiktigt, men inte 
för system som kan komma att integreras i framtiden. 
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Oklar mappning 

Vid dataintegration är det viktigt att data kan mappas mellan systemen. Det är 
viktigt att begrepp reds ut innan integrationsmjukvaran utvecklas. Många data 
benämns olika beroende på vem som refererar till dem. Exempel på sådana är 
”kund” och ”användare”. En kund för ett företag syftar inte nödvändigtvis på 
samma sak som en kund i ett annat o.s.v. Felaktig mappning kan ofta vara 
svårupptäckt vid manuell testning eftersom den som testar lätt stirrar sig blind. 

Obefintliga eller otydliga krav 

Krav som inte är tydligt definierade riskerar att ge en otydlig bild av hur 
integrationsmjukvaran ska utformas. Det blir då svårare för involverade 
personer att få en enhetlig bild av vad som ska göras. Risken är också stor att 
systemet utvecklas åt ett håll som inte avsetts med kraven. 

Otillräcklig kunskapsöverlappning 

Systemintegration kan bli en mycket komplicerad uppgift om utvecklarna 
saknar förståelse för hur systemen fungerar. Denna förståelse krävs eftersom 
dataintegration handlar om översättning, dirigering och ibland manipulation 
av data. Korrekta implementationer på dessa områden kräver insikt i hur 
systemen som integreras använder data. 

Avgörande system- eller applikationsbegränsningar 

Systemen som integreras eller deras API:er kan sätta begränsningar som gör 
målen med integrationen omöjliga att nå. I vissa fall är dessa faktorer betingade 
för projektet, varvid kraven måste ändras eller projektet läggas ned om 
ändringarna strikt går emot målsättningarna för integrationen. 

Inadekvat felhantering 

Felhantering bör göras konsekvent i utvecklingen och så nära de ställen där 
felen kan uppkomma som möjligt. Risken är annars att felen blir svårare att 
upptäcka och att avhjälpa. Felhantering är en central del i all 
mjukvaruutveckling. 

Svårt eller omöjligt att testa integrationsmjukvaran 

Det kan vara svårare att genomföra automatisk testning på 
integrationsmjukvaror jämfört med andra mjukvaror. Detta kan bero på att de 
integrerade systemen försvårar testningen, samt att systemen kör i olika 
miljöer. 

Utebliven hantering av duplicerad data 

När system börjar kommunicera kan ett problem orsakas av att data skickas 
flera gånger. Vissa system kräver att data är unik. Exempel på sådan data kan 
vara dokument med unika identifikationsnummer. Sådana situationer kräver 
att integrationsmjukvaran eller något av systemen garanterar att data förblir 
unik.  
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4.3 Fallgroparnas omständigheter 

Olämplig arkitekturstil 

Under fallstudien identifierades problem som kan uppkomma på grund av ett 
olämpligt val av arkitekturstil. Detta var i planeringsstadiet, så problemet 
avhjälptes innan det orsakat projektet någon skada. 

Ursprungligen antogs att en centraliserad arkitekturstil skulle vara den bästa 
arkitekturen för projektet. Detta för att göra det enkelt att integrera fler 
ekonomisystem i framtiden om så skulle önskas. Under planeringsarbetet 
nåddes emellertid insikten att en centraliserad middleware inte skulle reducera 
lösningens komplexitet. Anledning var att ytterligare ekonomisystem som 
skulle kunna komma att integreras inte skulle kommunicera med varandra. 
Detta innebar att varje ekonomisystem endast skulle kräva en point-to-point-
integration. 

En middleware skulle däremot introducera flera problem. Den skulle kunna 
utgöra en flaskhals för dataöverföring och en kritisk punkt som kan få hela 
integrationslösningen att fallera. Därför togs beslutet att använda en point-to-
point-integration. 

Oklar mappning 

Datamappning mellan system kan vara komplicerat. Detta är en fallgrop 
specifik för dataintegrationsprojekt. Mappning mellan system var en av de 
centrala tekniska utmaningarna under fallstudien. Fallgropen var aktuell under 
både kravinsamlingsfasen och utvecklingsfasen. API-beskrivningarna saknade 
ibland tillräckligt utförliga beskrivningar av vad systemens datafält innehöll.  
Det blev då tydligt att det inte var trivialt att finna hur datafält i systemen skulle 
mappas mot varandra. När mjukvaran skulle kodas blev detta tydligt eftersom 
missförstånd över datafältens innehåll började uppenbarade sig. 

Den största orsaken till mappningsproblematiken var att systemen var 
utvecklade av olika företag. Det var därför naturligt att datafält med samma 
innehåll kunde ha olika namn. Vissa skillnader kunde vara minimala och då 
gick det utan större problem att förstå hur datafält skulle mappas. Andra gånger 
var mappningen mindre trivial. Ett exempel från fallstudien var ordet ”kund” 
vilket användes i ett flertal olika sammanhang. En kund för företaget var en 
användare av företagets produkt. Den användaren kunde i sin tur vara antingen 
en kund, leverantör eller båda i ekonomisystemet. Det blev därför viktigt att 
försöka vara konsekventa i ordval vid kommunikation för att säkerställa att 
man förstod varandra. 

En annan orsak till att mappningen blev ett problem var att objekten som skulle 
skickas mellan systemen kunde skilja sig. Det blev därför nödvändigt att hämta 
information från flera olika interna objekt för att kunna skapa det objekt som 
skulle skickas. 

Formateringen av datafält innehållandes siffervärden ställde också till problem 
under fallstudien. Det vanligast förekommande scenariot var att ett datafält i 
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ena systemet representerade värdet som ett decimaltal, medan det andra 
systemet representerade värdet i procent. Datafält som hade värden i 
datumformat representerades också på olika sätt. Det ena systemet 
representerade tid i GMT och det andra i lokal tid. Konverteringar däremellan 
blev därför nödvändiga för säkerställa att systemen kommunicerade på ett 
korrekt sätt. 

När ett problem med formatering upptäcktes under fallstudien löstes det 
genom att omvandla datafältets innehåll. Det var då nödvändigt att bestämma 
var omvandlingen skulle ske. Antingen kunde företaget ändra sitt API för att 
matcha det andra, låsta API:et, eller så kunde integrationsmjukvaran sköta 
omvandlingen. Ändringar av företagets API diskuterades men det faktum att 
fler system kunde komma att integreras i framtiden gjorde att ändringar helst 
undveks. I de flesta fall bestämdes det därför att integrationslösningen skulle 
sköta omvandlingen då det oftast rörde sig om enkla omvandlingar. 

Obefintliga eller otydliga krav 

När projektet inleddes fanns det övergripande målet med 
integrationsmjukvaran, men tydligt definierade krav på hur den färdiga 
integrationsmjukvaran skulle fungera saknades. Den primära anledningen till 
detta var att företaget inte ville begränsa lösningen allt för tidigt utan låta 
utvecklarna utforska vad som var möjligt. Dessutom saknades tillräcklig insikt 
i det system som skulle integreras med företagets för att utforma en sådan 
kravspecifikation. Osäkerhet kring detta ledde till ett kort förarbete och att 
mycket av kravbilden tydliggjordes under utvecklingsfasen. Det ledde 
emellertid till en diffus kravbild i början av utvecklingen, så involverade 
personer hade olika bilder av hur lösningen skulle fungera ut när den var klar. 

Den något diffusa kravbilden påverkade fallstudien genom alla faser. Ett 
resultat var att utvecklingen inte alltid gick i önskad riktning. Vissa delar av 
systemet fick designas om när kraven under utvecklingens gång blev tydligare. 
Det blev också svårt att veta hur systemet skulle testas eftersom kraven inte 
förmedlade hur mjukvaran skulle användas av slutanvändaren. 

När kraven inte var tydligt specificerade blev det dessutom svårt att avgöra när 
mjukvaran kunde anses vara färdig. Integrationsmjukvaran nådde snabbt en 
nivå som var tillräcklig för att uppfylla integrationens övergripande mål men 
vissa nya krav tillkom allt eftersom utvecklingen fortlöpte. Det försvårade 
testningen eftersom ny funktionalitet innebar att nya, bredare tester behövde 
göras. 

En anledning till att denna fallgrop fick så stor påverkan på fallstudien var att 
valet togs att inte gå tillbaka och göra en ordentlig kravsammanställning när 
utvecklingsfasen väl hade börjat. Huruvida det var ett effektivt val att fortsätta 
utveckla utan utarbetade krav och tampas med de resulterande svårigheterna 
var svårt att säga. 
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Otillräcklig kunskapsöverlappning 

Under fallstudien upptäcktes att problem kan uppkomma när personer 
involverade i ett projekt har kunskap som finns inom olika områden och som 
inte överlappar varandra. Detta grundade sig i att en del av projektet var att 
sätta sig in i de olika systemen samt användarperspektivet för att täppa till 
kunskapsluckor. Kunskap fanns inom de system som skulle integreras, men 
kunskap nödvändig för att bygga bryggan mellan systemen saknades. 
Essentiellt tycktes de med kunskaper om företagets system sakna kunskaper 
inom bokföring, medan de som kunde bokföring saknade kunskap om hur 
företagets system fungerade och hur dessa rent tekniskt kan kopplas samman 
med andra system. 

Avgörande system- eller applikationsbegränsningar 

Utvecklingen av integrationsmjukvaran var begränsad till de system som den 
kommunicerade med. Företagets produkt gick att ändra på och utöka i viss mån 
för att passa integrationslösningen. Det krävde emellertid att någon på 
företaget gjorde ändringar i koden så sådana ändringar försökte minimeras. 
Det var inget större problem eftersom företagets produkt var utvecklad för att 
klara av integrationen. 

Ekonomisystemets API gick i sin tur inte alls att påverka. Det berodde på att 
ekonomisystemet var utvecklat av ett annat företag som antagligen inte hade 
något intresse av att ändra sitt system enbart för att passa integrationen. På de 
ställen där ekonomisystemets API saknade funktionalitet fick egna lösningar 
ibland kodas som utnyttjade den funktionalitet som tillhandahölls. Det skapade 
ibland problem som var svåra att förutse och förstå eftersom full insyn saknades 
i hur systemets funktioner var implementerade. 

En annan begränsning som uppkom var i valet av kommunikationsmetod. 
Under den förstudie som gjordes fastställdes det att en asynkron lösning var att 
föredra framför en synkron lösning. En asynkron lösning hade inneburit att 
integrationslösningen aldrig hade behövt fråga efter information utan istället 
fått den skickad till sig när den fanns tillgänglig. De API:er som användes hade 
emellertid inte den typen av funktionalitet.  

Från företagets produkt var det enda sättet att hämta data att göra ett anrop till 
ett REST-interface. Från anropet returnerades antingen ny data eller ett tomt 
svar om ingen ny data fanns. Varje gång integrationsmjukvaran fick tillbaka ett 
tomt svar innebar ett onödigt anrop som stal resurser från båda systemen vilket 
inte var önskvärt. Från ekonomisystemet gjordes hämtning av data genom 
API:ets egna funktioner. På grund av API:ets strikta metoder för datahämtning 
fanns det ingen funktionalitet för asynkrona anrop där heller. 

Den taktik som användes föra att komma runt systembegränsningar i 
fallstudien var att omforma integrationsmjukvaran för att passa de andra 
systemen. Det innebar till exempel att idén om asynkrona anrop inte gick att 
genomföra men kommunikationen fungerade ändå. 

Inadekvat felhantering 
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Fallstudien visade att utebliven eller otillräcklig felhantering försvårar 
implementationsfasen i ett systemintegrationsprojekt. Om mjukvaran inte 
skapas för att hantera alla möjliga fall är det lätt att fel inträffar då mjukvaran 
hamnar i ett tillstånd som utvecklarna inte har räknat med. Felsökning i 
mjukvara som sträcker sig över flera system visade sig vara svårt. När extra tid 
lades på defensiv programmering, som att till exempel hantera alla möjliga 
utgångsfall i koden, kunde fel identifieras och åtgärdas snabbare. 

När fel uppkom visade det sig också vara användbart med väl uppkommenterad 
kod. Kommentarerna underlättar eftersom det är lättare att sätta sig in i en 
kommentar än att sätta sig in i kod som man skrivit vid ett tidigare tillfälle. 

Svårt eller omöjligt att testa system 

Testning av integrationsmjukvaran visade sig bli komplicerad på grund av dess 
behov att kommunicera med andra system. Integrationslösningen utvecklades 
initialt med hjälp av TDD, men det blev problematiskt när ekonomisystemets 
API skulle användas. API:et krävde att integrationsmjukvaran körde på samma 
dator som ekonomisystemet var installerat. Ekonomisystemet var installerat på 
en annan dator än den utvecklingsmiljön kördes på vilket kraftigt försvårade 
automatiserad testning. Delar av integrationsmjukvaran fick därför testas 
manuellt genom att jämföra värden som förts in med vad som syntes i 
ekonomisystemets grafiska gränssnitt. 

Utebliven hantering av duplicerad data 

Hantering av duplicerad data var en fallgrop som identifierades men inte hade 
någon större påverkan på projektet. När viss data måste vara unik inom ett 
system kan problem uppkomma om data skickas till systemet flera gånger. 
Antingen så måste systemet som skickar data garantera att det bara skickas en 
gång. Alternativt kan en eventuell middleware hålla reda på vilken data som 
redan skickats. Slutligen kan det vara mottagarens ansvar att hålla reda på om 
data redan finns inlagd och i så fall antingen uppdatera med den nya 
informationen eller förkasta den. 

Under fallstudien hanterades detta problem av de API:er som användes. 
Hänsyn till denna fallgrop behövde därför inte tas under 
mjukvaruutvecklingen.
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5 Diskussion 

Nedan följer en diskussion av potentiella sätt att undvika fallgroparna 
presenterade i kapitel 4. Därefter följer en jämförelse med resultaten från 
relaterat arbete och en diskussion av felkällor och begränsningar. Slutligen 
diskuteras etiska aspekter och hållbarhetsaspekter relaterade till 
systemintegration. 

5.1 Att undvika fallgroparna 

Olämplig arkitekturstil 

Val av arkitekturstil har visat sig vara centralt i systemintegrationsprojekt. 
Detta val görs sällan av mjukvaruutvecklare då faktorer som framtida planerade 
integrationer, integrationens ekonomiska potential och andra affärsstrategiska 
aspekter spelar in. För mindre projekt kan emellertid valet ligga hos 
utvecklarna som skapar integrationsmjukvaran. Utvecklarna kan ha en sämre 
bild över hur företaget planerar att utvecklas vilket ökar risken att ett olämpligt 
val av arkitekturstil görs. Om en för avancerad lösning väljs kan projektet sluka 
mer resurser än det från början var tänkt och projektet riskerar att misslyckas. 
Om en alltför simpel lösning väljs kan det istället hämma företagets tekniska 
utvecklingspotential. 

Det kan bli svårt att mitt under projektet ändra arkitekturstil om en felaktig 
arkitekturstil har valts. Ett sätt att undvika fallgropen kan därför vara att tidigt 
i kravinsamlingsfasen undersöka vilken arkitekturstil som lämpar sig bäst. Det 
innebär bland annat att undersöka vilken arkitekturstil som lämpar sig bäst för 
integrationen som ska utvecklas men även undersöka företagets 
utvecklingspotential. För de fall där valet ligger på utvecklarna är det därför 
viktigt att utvecklarna har kontakt med personer som vet i vilken riktning 
företaget planerar att utvecklas.  

Oklar mappning 

Mappning mellan datafält identifierades som en av de centrala tekniska 
fallgroparna under fallstudien. Fallgropen bör emellertid inte nödvändigtvis ses 
som kritisk eftersom den utgör ett naturligt problem vid dataintegration som i 
princip kan lösas när det uppstår. 

En taktik för att underlätta mappningen kan vara att redan i planeringsfasen 
skapa en tabell eller graf över de relevanta systemobjektens samtliga fält, deras 
format och hur de ska mappas mot andra system. Då blir systemens olika 
namnsättningar tydligare eftersom samtliga relevanta fält för ett system får ett 
motsvarande fält i det andra systemet. Därtill kan formatering av fält bli ett 
mindre problem eftersom det tydliggörs vilken typ av data som finns i 
respektive fält vilket möjliggör skapandet av generella översättningsmetoder 
redan från början. 

Grafen kan användas genom hela projektet för att ge samtliga inblandande i 
projektet en översiktsbild över vilken information som används och hur den 
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lagras i systemen. Genom att få alla inblandande införstådda i mappningen kan 
man få återkoppling om eventuella misstag som kan ha skett. Det skulle kunna 
leda till färre missförstånd och en överlag bättre integrationsmjukvara. 
Dessutom kan grafen senare användas som underlag för dokumentation vilket 
leder till minskat arbete och således ett effektivare projekt. 

Problem med att använda en sådan graf kan uppkomma om systemens objekt 
har många fält eller är oproportionerliga. Grafen kan då bli onödigt stor och 
komplicerad med en rad fält som saknar kopplingar. Trots den ökade 
komplexiteten kan emellertid denna stora graf ge utvecklare och 
produktframtagare inspiration till nya integrationsmöjligheter mellan 
systemen. 

En annan lösning på mappningsproblematiken kan vara att komma fram till en 
gemensam namnsättning redan vid utvecklingen av systemen som ska 
integreras. Om samtliga system är under utveckling medan integrationen 
planeras kan det underlätta om gemensamma namn och dataformat bestäms 
redan då.  

Obefintliga eller otydliga krav 

För att kunna arbeta i ett mjukvaruprojekt på ett effektivt sätt underlättar det 
mycket om väldefinierade krav existerar eller arbetas fram. Det är viktigt med 
en tydlig kravspecifikation för att förhindra att tid inte läggs på funktionalitet 
som senare inte möter kraven och därför måste tas bort. 

En fara med små projekt är att förarbete lätt förbises. Ett sätt att motverka 
fallgropen är att satsa mycket resurser på förstudier istället för att direkt kasta 
sig in i utvecklingen. Ordentliga förstudier hjälper till att identifiera vilka 
kraven är på integrationsmjukvaran. 

Det saknas troligtvis viktiga bitar av förarbetet om svårigheter upptäcks med 
att ta fram väldefinierade krav under kravinsamlingsfasen. Om tydliga krav 
fastställs kan det vara lättare att få en tydlig bild av slutprodukten, uppskatta 
projektets omfattning, testa lösningen utifrån kraven och fastställa när 
produkten anses vara färdig. 

Fastställda krav är att föredra, men det är samtidigt bättre att arbeta mot krav 
som kan komma att ändras än att inte arbeta mot några specificerade krav över 
huvud taget. Om inga krav finns stannar arbetet med utvecklingen lätt av. 
Ytterligare planeringsarbete behöver då göras innan tempot kan återupptas. 
Om det i ett sent skede visar sig att kraven behöver ändras finns oftast kod som 
går att återanvända varför arbetet inte varit förgäves. 

Otillräcklig kunskapsöverlappning 

För att utveckla integrationsmjukvara mellan system är det en fördel om 
förståelse finns hur dessa system fungerar. Det kan vara svårt att lämna över 
utvecklingsprojekt mellan personer med olika kompetens på grund av att ingen 
kan ta ett helhetsansvar. 
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Att undvika fallgropen med otillräcklig kunskapsöverlappning handlar om att 
införskaffa den kompetens som behövs för att bygga bryggan mellan de system 
som ska integreras. Detta kan göras på olika sätt. 

Ett sätt är att göra ett gediget förarbete. En förstudie till utvecklingsarbetet som 
syftar till att orientera någon som är involverad i mjukvaruutvecklingen inom 
de system som ska integreras. Ofta krävs ett samarbete med slutanvändaren för 
att få förståelse för hur systemen ska samverka. När en integration är tänkt att 
vara en tjänst som kan säljas kan ett sådant samarbete ses som otraditionellt. I 
nya utvecklingsmetoder är det dock vanligt att kunden får en aktiv roll under 
utvecklingen. 

När systemen som ska integreras är mycket komplicerade eller har speciella 
förutsättningar är det inte säkert att det räcker med en förstudie. Ytterligare 
kunskap kanske behöver införskaffas för att förståelse för systemen ska uppnås. 
Sådan kunskap skulle kunna införskaffas genom någon form av utbildning. 

För ett kortvarigt projekt är det kanske inte ekonomiskt försvarbart att göra ett 
mycket stort förarbete eller att utbilda personal. En annan lösning kan då vara 
att hyra in den kompetens som behövs. Ett övervägande om inhyrning bör göras 
noggrant, då det kan bli ett dyrare alternativ om projektet går över till att bli 
långvarigt eller ha en lång förvaltningsfas. 

Avgörande system- eller applikationsbegränsningar 

Huruvida system- eller applikationsbegränsningar har en avgörande påverkan 
på ett projekt är något som bör undersökas tidigt. När målen för ett projekt är 
identifierade bör en förundersökning göras för att ge svar på om målen är 
möjliga att nå. För integrationsprojekt kan problem uppstå i form av att 
systemen som ska integreras inte har de tekniska förutsättningarna för att alla 
mål ska kunna uppnås. 

När ett integrationsprojekts målbild är hotad krävs viss flexibilitet. Något som 
bör kunna lösa problemet är att anpassa de system som integreras så att målen 
kan nås. I många fall är det emellertid så att dessa system är bortom kontroll 
för den som skapar integrationslösningen. 

En annan lösning skulle kunna vara att acceptera att vissa krav inte går att 
uppfylla och genomföra integrationen i alla fall. Detta bygger förstås på att de 
resterande kraven är värda ansträngningen att uppnå. 

Inadekvat felhantering 

Mjukvara som inte utvecklats så att det är enkelt att detektera när mjukvaran 
inte fungerar som programmeraren tänkt sig resulterar ofta i många och 
svårlösta fel. Det som kan hända då är att felen blir svåra att isolera och att hela 
mjukvaran får skrivas om från grunden. 

Erfarna programmerare kan antas vara duktigare på att arbeta med 
felhantering vilket resulterar i färre fel. Samtidigt kanske de också gör färre fel 
från början, vilket reducerar behovet av noggrann felhantering. En annan 
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faktor som kan minska behovet av felhantering är om liknande mjukvara finns 
tillgänglig som kan återanvändas. Denna mjukvara bör redan vara testad och 
således kunna användas utan att orsaka ytterligare fel. 

Problemet med fel som uppkommer under mjukvaruutveckling bör adresseras 
tidigt i utvecklingsfasen. Fel kan minimeras genom systematisk och konsekvent 
felhantering och defensiv programmering. 

Svårt eller omöjligt att testa system 

Det förekommer att system och applikationer är svåra att testa. När detta är 
fallet kan det vara svårt att bekräfta att mjukvaran fungerar som det är tänkt 
och således att utvecklingsfasen är klar. 

En typ av testning som i princip alltid går att genomföra är användartester. 
Dessa låter systemet testas så som det är tänkt att användas av slutanvändaren 
för att manuellt se om några fel uppträder. En nackdel med denna testmetod är 
att allvarliga fel kan ske bakom kulisserna och således inte kan upptäckas 
särskilt lätt. 

Automatisk testning är värd att eftersträva och en viktig del av allt 
mjukvaruutvecklingsarbete. Kravställningen kan användas för att skriva 
automatiska tester på olika nivåer som kan visa svart på vitt att programmet 
fungerar som tänkt. För att möjliggöra automattestning i största möjliga 
utsträckning bör testbarhet tas hänsyn till tidigt i utvecklingen. 

Utebliven hantering av duplicerad data 

För många integrerade system är duplicerad data sällan något katastrofalt. 
Däremot kan det vara nog så irriterande att lösa om det inträffat. Kanske måste 
data tas bort eller sammanfogas manuellt. Syftet med integration är ofta 
automatisering som ska minska mängden manuellt arbete. Automatisering som 
orsakar onödigt manuellt arbete motverkar således sitt eget syfte. Särskilt 
eftersom automatiska lösningar kan ha oerhört stor kapacitet kan fel 
datahantering i allmänhet bli mycket problematiskt. 

5.2 Jämförelse med relaterat arbete 

Vissa tekniska fallgropar som diskuterats går att koppla till de CSF som 
presenterades i Renholms rapport. Den mest relevanta CSF är att ”Common 
Data Standard and Enterprise Data Model” (Renholm, 2011) vilken direkt kan 
kopplas till fallgropen ”Oklar mappning”. Renholm beskriver hur en gemensam 
datamodell på företaget både underlättar både vid kommunikation och vid 
utveckling av system. Detta gäller i ännu större utsträckning när integrationen 
sker mellan företag. 

De flesta Success Factors presenterade av Larusdottir relaterar till 
projektmetodik, medan vår fallstudie identifierat fler tekniska faktorer som 
potentiella fallgropar. 
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Larusdottir presenterade två CSF som relaterar till fallgroparna Obefintliga 
eller otydliga krav samt Otillräcklig kunskapsöverlappning. Dessa var: ”Take 
the initiative to ask the customer for advice” samt “Put emphasis on the 
requirement phase to discover the essence and hindrances in the project work 
early in the project period”. (Larusdottir, 2009) 

Att inte ta fram väldefinierade krav var kanske en av de mest kritiska 
fallgroparna som upptäcktes under fallstudien. Kraven utgör grunden för 
projektet och flera andra fallgropar kan vara ett direkt resultat av den bristande 
kravinsamlingen. Möjligheten att engagera kund eller slutanvändare i 
förarbetet har i denna uppsats identifierats som en möjlighet att göra en bra 
kravsammanställning och överbrygga ett eventuellt kunskapsgap mellan 
system som ska integreras. 

Genom att granska checklistorna från Semat Kernel över viktiga milstolpar 
(Bilaga A) är det möjligt att vidare resonera kring varför vissa fallgropar kan 
uppkomma. Från checklistan över Requirements alpha går det att utläsa att ett 
projekts krav bör vara tillräckligt utförliga för att kunna identifiera 
användarscenarion och att kraven ska vara testbara. Kraven ska dessutom ha 
beskrivningar av sina ursprung, effekter om de implementeras och deras 
prioritet. 

I checklistan för Software System alpha finns punkten ”System boundary is 
known”. Den punkten kan kopplas till flera av de identifierade fallgroparna i 
resultatet. Om en integrationsmjukvara ska utvecklas och inte har tydliga 
begränsningar blir det svårt att utforma tydliga krav, bestämma var 
formatering av datafält ska göras samt att hantera duplicerad data. Det kan 
därför vara viktigt att tydligt beskriva integrationsmjukvarans syfte och 
begräsningar tidigt under ett projekt. 

5.3 Felkällor och begränsningar 

Rapportens resultat kommer från en fallstudie vilket gör att resultatet kan skilja 
sig från andra studier där liknande undersökningar har gjorts. Resultatet tycks 
vara relevant eftersom vissa av de fallgropar som hittats kan styrkas av 
relaterade studier. 

5.3.1 Datats giltighet 

Enfallsstudier har inom vetenskapliga kretsar ibland ansetts sakna den bredd 
som krävs för att kunna generalisera från resultatet. (Flyvbjerg, 2006) Även om 
flerfallsstudier oftast är att föredra kan enfallsstudier ändå ha ett stort 
vetenskapligt värde. Enfallsstudier kan, genom att applicera flera kvalitativa 
och kvantitativa metoder, ge en nyanserad och empiriskt rik bild av ett specifikt 
fenomen. (Willis, 2013) Den fallstudie som utfördes analyserades med en 
induktiv metod och resultatet jämfördes med flera relaterade arbeten både för 
att kunna styrka resultatet och för att finna vilka resultat som kunde anses vara 
nya eller vara orsakade av specifika omständigheter för fallstudien. 
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Användandet av enfallsstudie motiverades ytterligare med att projektarbetet 
hade en kort tidsram. Därför fanns det inte tillräckligt med tid för att undersöka 
fler fall om man ville göra en grundlig undersökning med 
deltagarobservationer. 

Förutom att göra en flerfallsstudie hade typen av observationer kunnat ändras. 
Istället för att använda deltagarobservationer hade en undersökning kunnat 
göras där data samlats in från direkta observationer. När observatörer av en 
fallstudie även är utförare finns risken att resultatet färgas och blir missvisande. 
Risken för missvisande resultat ökar även på grund av att studier av CSF inom 
närliggande områden granskades under förarbetet. Genom att känna till CSF 
och fallgropar innan fallstudiens början kan medvetenheten av dessa öka 
medan andra fallgropar förbises. 

5.3.2 Fallstudiens omständigheter 

Miljön för fallstudien var av stor betydelse för rapportens resultat. Företagets 
storlek och integrationsmjukvarans mål spelade antagligen en roll för vilka 
problem som uppkom. Dessutom kan det faktum att syftet med fallstudien var 
att upptäcka problem och utmaningar ha bidragit till att projektet lyckades så 
bra. 

Fallstudien gjordes på ett mindre företag. Om fallstudien istället hade gjorts på 
ett storskaligt företag hade kanske uppgiftsbeskrivningen och kravbilden sett 
annorlunda ut. Under det integrationsprojekt som genomfördes under 
fallstudien var en del av projektet att göra förarbete i form av att ta reda på vad 
som var möjligt att åstadkomma med ekonomisystemet som skulle integreras. 
Detta kan ha varit en bidragande orsak till ett antal fallgropar relaterade till 
förarbete identifierades. 

En annan faktor som spelade in var integrationsuppgiftens karaktär. Den 
integrationslösning som utvecklades var en point-to-point-integration. Om 
integrationen hade följt en annan arkitekturstil är det troligt att andra 
fallgropar hade uppenbarat sig. 

5.3.3 Val av arbetsmetod 

Under fallstudiens gång används en rad olika arbetsmetoder och verktyg för att 
underlätta utvecklingsarbetet. De flesta var delar lånade från XP, till exempel 
TDD och parprogrammering. Därtill används UML för att modellera 
programmet. 

Användandet av dessa arbetsmetoder kan ha bidragit till att vissa problem helt 
undveks, vilket medförde att de inte kunde identifierades som fallgropar under 
fallstudien. På samma sätt skulle vissa problem kunna varit knutna till valet av 
arbetsmetoder. Ett projekt som använder andra arbetsmetoder skulle därför 
kunna drabbas av andra problem än de som återfanns i fallstudien. Nya 
problem skulle kunna uppstå medan andra problem kanske skulle kunna 
undvikas. 
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Tidigare studier tycks fokusera mycket på projektstyrning, projektmetodologi 
och annat som kretsar runt själva utvecklingsarbetet. Att liknande fallgropar 
inte syns i denna uppsats resultat kan bero på att inget behov sågs av någon 
speciell projektmetodologi med bara två utvecklare och ett projekt av 
omfattning som det i fallstudien. I princip fanns bara en enda roll som antogs 
av båda utvecklarna. 

5.4 Källornas tillförlitlighet 

För att hitta källor med god tillförlitlighet prioriterades källor publicerade som 
böcker eller i vetenskapliga tidskrifter från de senaste 10 åren. Vetenskapliga 
rapporter som användes som källor granskades med avseende på deras 
skriftliga kvalitet och förmåga att förmedla ett bra och giltigt resultat. 

Information kring systemintegration som hittades på vanliga hemsidor visade 
sig ofta vara publicerad av företag som sålde olika produkter och tjänster. Dessa 
källor undveks eftersom de bedömdes vara partiska. Ett undantag var källor 
som användes för att beskriva de arbetsmetoder och verktyg som användes 
under fallstudien. 

För att beskriva projektmetodik och SDLC valdes ibland källor från webbsidor. 
Lika stor vikt lades inte vid vetenskaplig trovärdighet eftersom projektmetodik 
och SDLC är ämnen som inte har något exakt rätt och fel. Alla företag sätter sin 
egen prägel på ämnet och fakta som presenteras bör därför ses som ett exempel. 

5.5 Etik och hållbar utveckling 

Projekt kan omsätta många typer av resurser. Dessa kan vara likvida medel, 
arbetstimmar, elektricitet eller olika typer av material som IT-hårdvara och 
förbrukningsmaterial. De projekt som inte leder någon vart kan därför ses som 
ett stort resursslöseri. Forskning och undersökningar vars mål är att göra 
projekt effektivare eller i större utsträckning lyckade kan därför bidra till att 
färre resurser går till spillo. Även om ett projekt inte når sitt mål behöver det 
inte innebära att projektet genomförts till ingen nytta. Misslyckade projekt kan 
leda till lärdom som likt CSF kan bidra till att andra projekt får bättre 
förutsättningar att lyckas. 

Resultaten i många projekt kan i sig vara etiskt och ekologiskt hållbara och 
bidra till hållbar utveckling. Identifiering av CSF och fallgropar som hjälper 
andra projekt att nå sina mål kan därför få oväntade gynnsamma effekter för 
hållbar utveckling. 

Vissa CSF eller fallgropar belyser problem med just hållbarhet. IT-branschen 
förändras mycket fort och teknologier byts ut kontinuerligt. Det är därför 
avgörande att mjukvarusystem byggs långsiktiga för att försäkra sig om att 
systemet inte är föråldrat redan innan det släpps. Sådana faktorer 
tillfredsställer vinstdrivande mål likväl hållbarhetssyften. 

Forskning kring faktorer som leder till gynnsamma projektarbeten bidrar till 
digitalisering och automatisering. Ur ett etiskt hållbarhetsperspektiv kan 
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automatisering ha både positiva och negativa konsekvenser. Automatisering 
kan bidra till minskad påverkan av den mänskliga faktorn och därigenom 
motverka inmatningsfel och dessutom försvåra för illvilliga uppsåt. Samtidigt 
bidrar automatisering till att göra känslig information om både personer och 
företag mer lättåtkomlig så säkerhetsmekanismer måste implementeras som 
värnar om personers och företags integritet. 

Automatisering resulterar även i att arbeten försvinner till förmån 
kommunikation mellan datorsystem. En bakomliggande orsak till 
automatisering är att besparingar kan göras på personalkostnader. 
Personalbehovet minskar alltså i andra branscher medan fler utvecklare behövs 
för att möjliggöra automatiseringarna. Ett problem som då uppkommer är att 
många av dem som blir av med sina arbeten i en krympande marknad inte har 
färdigheterna som krävs för att söka arbete inom IT-branschen och 
tillfredsställa dess tillväxt. När den äldre generationen blir arbetslös som ett 
resultat av kostnadsbesparingar kan samhällskostnaderna öka som en direkt 
följd av ökad sysslolöshet, men även andra sociala problem som kan uppkomma 
som följd av arbetslöshet. 

De företag som gör besparingar med hjälp av automatisering får lättare att gå 
med vinst. Även om dessa besparingar har gjorts genom att använda resurser 
effektivare finns mer medel för företaget eller ägarna att omsätta vinsten vilket 
kan innebära satsningar på projekt eller materiel som i sin tur är 
resurskrävande. Detta är en återverkningseffekt som gör de gynnsamma 
hållbarhetseffekterna från gynnsammare mjukvaruutvecklingsprojekt svåra att 
fastställa.
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6 Slutsatser 

Sammanfattningsvis var några av de fallgropar som hittades specifika för 
integrationsprojekt, medan andra var relevanta för mjukvaruprojekt i 
allmänhet. De som är specifika för integrationsprojekt är typiskt viktiga att 
hantera i ett tidigt planeringsstadium. Arkitekturstil och systembegränsningar 
behöver undersökas innan några tekniska beslut kring integrationsmjukvaran 
kan tas. Mappning kan möjligtvis hanteras i ett senare skede när problemet 
uppstår. 

Det är få fallgropar som kan tacklas när de blir ett för stort problem för ett 
projekt. Arbete med att undvika fallgropar måste ofta göras preventivt från 
projektets början och därefter kontinuerligt genom projektet. Till exempel är 
det viktigt att bygga system med testbarhet i åtanke för att möjliggöra testning 
med automatiska tester. Felhantering bör också genomsyra hela projektet för 
att underlätta identifiering och hantering av buggar. För att arbeta preventivt 
mot fallgroparna krävs djup insikt i ämnet eller tidigare erfarenhet från 
liknande projekt. 

Eftersom flera kritiska fallgropar identifierats som kan vara relevanta för 
utvecklare som ägnar sig åt integrationsprojekt anses denna uppsats ha nått sitt 
syfte. Huruvida målsättningen att uppsatsen kan användas som guide har nåtts 
förblir en förhoppning som kräver ytterligare evaluering för att bekräftas eller 
dementeras.  

6.1 Vidare arbete 

Det genomförda integrationsprojektet var rent tekniskt förhållandevis 
okomplicerat. För att fånga hela problematiken med EAI skulle mer 
komplicerade integrationsprojekt behöva studeras som kräver en mer 
sofistikerad arkitektur. 

Vidare skulle fler fallgropar antagligen kunna identifieras om fler projekt 
granskades. En intressant aspekt att undersöka skulle också kunna vara om 
resultatet skiljer sig vid direkta observationer istället för deltagarobservationer. 

Många förutsättningar för projektet kan ha haft påverkan på resultatet. 
Liknande projekt skulle kunna genomföras med varierad arbetsmetod, 
arbetsmiljö, projektmedlemmar och så vidare för att se om resultaten skiljer 
sig. Om fler projekt skulle genomföras finns också möjlighet att testa och 
utvärdera de åtgärder som kan förhindra att ett projekt faller i någon av 
fallgroparna som föreslagits i denna uppsats. 

Projektet i fallstudien var begränsat i omfattning. Inga fallgropar kunde därför 
identifieras som hade med utrullning till kund och förvaltning att göra, då 
projektet helt enkelt inte inkluderade dessa faser.
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Bilaga A – Checklistor för Semat Kernel Alphas 

Ett utdrag i form av Requirements alpha och Software System alpha från 
SEMAT Kernel. (Jacobson, 2013) 

Checklist for Requirements alpha 

State Checklist 

Conceived The initial set of stakeholders agrees that a system is to be produced.  

The stakeholders that will use the new system are identified.  

The stakeholders that will fund the initial work on the new system are 
identified.  

There is a clear opportunity for the new system to address.  

Bounded The stakeholders involved in developing the new system are 
identified.  

The stakeholders agree on the purpose of the new system.  

It is clear what success is for the new system.  

The stakeholders have a shared understanding of the extent of the 
proposed solution.  

The way the requirements will be described is agreed upon.  

The mechanisms for managing the requirements are in place.  

The prioritization scheme is clear.  

Constraints are identified and considered.  

Assumptions are clearly stated.  

Coherent The requirements are captured and shared with the team and the 
stakeholders.  

The origin of the requirements is clear.  

The rationale behind the requirements is clear.  

Conflicting requirements are identified and attended to.  

The requirements communicate the essential characteristics of the 
system to be delivered.  

The most important usage scenarios for the system can be explained.  

The priority of the requirements is clear.  
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The impact of implementing the requirements is understood.  

The team understands what has to be delivered and agrees to deliver 
it.  

Acceptable The stakeholders accept that the requirements describe an 
acceptable solution.  

The rate of change to the agreed requirements is relatively low and 
under control.  

The value provided by implementing the requirements is clear.  

The parts of the opportunity satisfied by the requirements are clear.  

The requirements are testable.  

Addressed Enough of the requirements are addressed for the resulting system to 
be acceptable to the stakeholders.  

The stakeholders accept the requirements as accurately reflecting 
what the system does and does not do.  

The set of requirement items implemented provide clear value to the 
stakeholders.  

The system implementing the requirements is accepted by the 
stakeholders as worth making operational.  

Fulfilled The stakeholders accept the requirements as accurately capturing 
what they require to fully satisfy the need for a new system.  

There are no outstanding requirement items preventing the system 
from being accepted as fully satisfying the requirements.  

The system is accepted by the stakeholders as fully satisfying the 
requirements.  
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Checklist for Software System 

State Checklist 

Architecture 
Selected 

The criteria to be used when selecting the architecture have been 
agreed on.  

Hardware platforms have been identified.  

Programming languages and technologies to be used have been 
selected.  

System boundary is known.  

Significant decisions about the organization of the system have been 
made.  

Buy, build and reuse decisions have been made.  

Demonstrable Key architectural characteristics have been demonstrated.  

The system can be exercised and its performance can be measured.  

Critical hardware configurations have been demonstrated.  

Critical interfaces have been demonstrated.  

The integration with other existing systems has been demonstrated.  

The relevant stakeholders agree that the demonstrated architecture 
is appropriate.  

Usable The system can be operated by stakeholders who use it.  

The functionality provided by the system has been tested.  

The performance of the system is acceptable to the stakeholders.  

Defect levels are acceptable to the stakeholders.  

The system is fully documented.  

Release content is known.  

The added value provided by the system is clear.  

Ready Installation and other user documentation are available.  

The stakeholder representatives accept the system as fit-for-purpose.  

The stakeholder representatives want to make the system 
operational.  

Operational support is in place.  
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Operational The system has been made available to the stakeholders intended to 
use it.  

At least one example of the system is fully operational.  

The system is fully supported to the agreed service levels.  

Retired The system has been replaced or discontinued.  

The system is no longer supported.  

There are no “official” stakeholders who still use the system.  

Updates to the system will no longer be produced.  
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