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Abstract 
The evolution of digitization permeates large parts of society where information technology has 

contributed to previously unthinkable possibilities and benefits. At present, organizations have 

rationalized most business processes where technology is considered to be a fundamental 

starting point. The advancement of information technology brings about changes in 

communication where the concept of interoperability is introduced as: collaboration between 

two or more systems with the purpose of exchanging information. In addition, circular 

economics have gained more attention in recent years, the purpose of which is to improve the 

problem of resource management and recycling. This study aims to provide the basis for the 

design of an information system, supported by an interoperability framework, with the purpose 

of supporting co-transport activities. This has been done using a qualitative research effort 

where interviews have been used as a data collection method in which the study has been 

delimited to micro, small and medium-sized organizations. These are located within a sparsely 

populated municipality in Sweden, where business representatives from Orust Municipality 

contributed empirical data. 
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Sammanfattning 
Digitaliseringens utveckling genomsyrar stora delar av samhället där informationsteknologi 

bidragit till tidigare otänkbara möjligheter och fördelar. I dagsläget har organisationer 

rationaliserat flertalet affärsprocesser där teknologin anses utgöra en fundamental 

utgångspunkt. Informationsteknologins framfart medför förändringar kring kommunikation där 

begreppet interoperabilitet introduceras som: samverkan mellan två eller fler system med 

motivet att utbyta information. Vidare har cirkulär ekonomi erhållit mer uppmärksamhet under 

senare år där motivet är att förbättra problematiken kring resurshantering och återvinning. Den 

här studien syftar till att skapa grunden för utformningen av ett informationssystem med stöd 

av ett interoperabilitetsramverk där motivet är att understödja verksamheter vid 

sambokningstransporter. Det här har genomförts med hjälp av en kvalitativ forskningsansats 

där intervjuer har nyttjats som datainsamlingsmetod där studien har avgränsats till mikro-, små- 

och medelstora organisationer. Dessa är belägna inom en glest befolkad kommun i Sverige där 

företagsrepresentanter från Orust kommun bidragit med empirisk data. 
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1 Inledning 
Digitaliseringens framfart har genomsyrat stora delar av samhället där informationsteknologi 

initialt uppfattades som en isolerad del i verksamheten och IT-avdelningen uppfattades som en 

separat funktion (Peppard  2007; Zutshi, Grilo & Jardim-Goncalves  2012). Numer presenteras 

informationsteknologin som ett gemensamt verktyg där grundstrukturen inom organisationen 

förändras och samtliga berörda individer och processer skall involveras. Med hjälp av 

digitaliseringen sker drastiska innovationer där ny teknik har möjlighet att frambringa tydliga 

förändringar vilket inkluderar samhällets kärnområden. Det här skapar potential till 

förbättringar inom tillväxt, hållbarhet och välfärd (Digitaliseringskommissionen  2015). 

 

På en mer lokal nivå beskriver Tengblad och Walldius (2007) informationsteknologins 

framväxt som en möjlighet för organisationer att utvecklas inom samtliga avdelningar med allt 

från produktutveckling till distribution. Informationsteknologin har implementerats i 

organisationer och revolutionerat affärsprocesser trots att dess produktivitet är ett abstrakt 

fenomen med svår mätbarhet. Därefter har det utvecklats nya fokusområden där cirkulär 

ekonomi kartlagts som en domän och teknologin skapat möjligheter inom dess område 

(Teknikföretagen  2015). 

 

Enligt Andersen (2007) introducerades konceptet om cirkulär ekonomi av David Pearce kring 

1990 där Pearce hävdar att miljön inte enbart är en lämplig resurstillgång utan ett fundamentalt 

system som måste upprätthållas. Författaren menar att cirkulär ekonomi underförstått skall ge 

fördelar till samhället och ekonomin i sin helhet genom att bland annat minimera nyttjande av 

orört material men samtidigt uppfylla ekonomiska vinstintressen. Tankegången med cirkulär 

ekonomi bygger i sin helhet på att restmaterial skall återvinnas och förbrukas vilket främst avser 

fysiska enheter. 

 

Ghisellini, Cialani och Ulgiati (2016) anser att cirkulär ekonomi blivit ett allt mer omtalat och 

uppmärksammat område under senare år som ett gensvar på problematiken med linjär ekonomi. 

Författarna menar att med hjälp av ett cirkulär ekonomiskt tankesätt erhåller samhället ett 

effektivare angreppssätt vid bemötandet av nuvarande dilemman med resurshantering och 

återvinning. Teknikföretagen (2015) menar att forskare ser tydliga trender inom cirkulär 

ekonomi där organisationer numer minimerar linjära flöden med motivet att erhålla cirkulära 

flöden. Genom att nyttja informationsteknologin ändamålsenligt med hjälp av avancerade 

system kan organisationer maximera livslängd och återanvändning av produkter. 

 

Samverkansmekanismen mellan informationssystem benämns som interoperabilitet, vilket kan 

i dess mest primitiva form beskrivas som samverkan mellan två eller fler system med anledning 

att utbyta information. Den här samverkan genomförs med hjälp av gemensamma 

kommunikationsmekanismer samt ett likvärdigt språk och innebörd (Foulonneau & Riley  

2014). Mulley och Nelson (1999) tillhandahåller en mer nischad definition mot transportsektorn 

där interoperabilitet anses vara förmågan hos två eller fler transportsystem att samarbeta 

effektivt och ändamålsenligt med hänseende till kundens krav. 

 

Samtidigt menar Zutshi, Grilo och Jardim-Goncalves (2012) att interoperabilitet har evolverats 

från ett tekniskt perspektiv till ett mer holistiskt synsätt, affärsinteroperabilitet, som medfört ett 

bredare fokusområde vilket inkluderar organisatoriska aspekter. Den här utvecklingen har 

enligt Chen och Daclin (2006); (Chen, Vallespir & Daclin  2008; Ullberg, Chen & Johnson  

2009; Zutshi, Grilo & Jardim-Goncalves  2012) inneburit en rad organisatoriska barriärer där 

ansvarsfördelning och auktoritet ses som nyckelfaktorer. Det här medför att organisationer bör 
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nyttja ett konsekvent tillvägagångssätt vid ett interoperabilitetssamarbete för att erhålla dess 

största möjliga potential, vilket ställer höga krav på samtliga involverade parter.  

 

Vidare presenterar European Commission (2014) att nästintill var femte lastbil inom Europa 

och var fjärde lastbil nationellt körs utan gods, vilket stärks av Wahlstedt (2006) som hävdar 

att transporterna ökar medan godsmängden är likvärdig. De menar att marknaden globaliseras 

parallellt med en centraliserad produktion på grund av låga fraktkostnader och kundens begäran 

på leveranser. 

 

Det finns en rad fördelar med att samordna lastbils- och personbilstransporter där skilda 

organisationer bokar samma färdmedel för att transportera dess varor. Samordningen kan bidra 

till optimerat lastutrymme, vilket bör medföra färre transporter. Det här kan reducera utsläpp 

parallellt med kostnadseffektivisering eftersom logistikbolagen fraktar samma mängd gods 

dock med färre antal transporter (Islam & Olsen  2014). 

 

Ett behov av samtransporter identifierades vid en workshop1, våren 2017, tillsammans med 

Orust Kretsloppsakademi där ett flertal företagsrepresentanter samt Orust kommuns 

näringslivsutvecklare deltog. Motivet var att klargöra möjligheterna med digitalisering, cirkulär 

ekonomi och interoperabilitet för att uppnå dess vision att vara ett hållbart kretsloppssamhälle 

(Kretsloppsakademin  2017). Det förtydligades att Orusts infrastruktur och framför allt 

Tjörnbron är högt belastad under högsäsong vilket är delvis orsakat av lastbilsfordon. Därefter 

identifierades behov av ett informationssystem med syfte att underlätta samtransporter av varor 

till och från organisationer belägna på Orust. Samtransporter innebär att organisationer skall 

kunna boka gemensamma transporter som utförs av antingen budfirmor alternativt 

privatpersoner. 

1.1 Problembeskrivning 

För att utforma ett informationssystem som skall hantera bokning av samtransporter krävs en 

viss grad av informationsuppfyllnad gällande data från involverade organisationer. Med 

hänseende till att verksamheter skall kunna boka samtransporter krävs information kring 

budfirmors transportfordon, förslagsvis dimensioner, kyl- samt frysmöjligheter. Vidare bör de 

organisationer som skall nyttja informationssystemet erhålla information kring 

transportfordonets färddestinationer vilket kan bidra till en säkerhetsrisk. Genom att dela 

information kan berörda organisationer därav utsättas för en grad av ovisshet gällande deras 

gods vilket skulle kunna skapa ett hinder för informationsdelningen. Det här kan innebära 

svårigheter för att uppnå tillfredställande interoperabilitet. 

 

Vidare finns det ett flertal tillvägagångssätt samt valmöjligheter för att utveckla ett 

informationssystem, exempelvis webbklient, mobilapplikation eller datorklient. Dock återfinns 

skild problematik inom ovannämnda valmöjligheter med hänseende till att de involverade 

organisationerna kan inneha differentierad syn på vilken plattform som anses bäst lämpad för 

informationssystemet. Det här kan resultera i att organisationerna måste byta ut nuvarande 

enheter för att nyttja systemet, vilket kan bidra till oenigheter.  

 

Huvudproblematiken återfinns därmed i att sammanföra berörda organisationer inom Orust 

kommun med målbilden att frambringa ett grundläggande underlag för ett informationssystem 

riktat mot samtransporter med stöd av ett interoperabilitetsramverk. Svårigheter inkluderar 

                                                 
1 Workshop med Orust Kretsloppsakademi, Orust kommuns näringslivsutvecklare, Petra Ohldin Lampinen, samt 

företagsrepresentanter på Orust den 3 april 2017. 
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tillfredställande informationsuppfyllnad, sekretess- och säkerhetshantering parallellt med 

aspekter inom plattformsval. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Studien skall resultera i ett grundläggande underlag för utformningen av ett informationssystem 

utifrån ett framtaget interoperabilitetsramverk där verksamheter kan boka samtransporter med 

övriga organisationer. Ramverket skall innefatta principer och riktlinjer för kravhantering, 

semantik och utformning med motivet att ge underlag till beslutfattande vid utveckling av ett 

informationssystem. Därmed utgår studien från ett interoperabilitetsperspektiv med skilda 

nivåer inom interoperabilitet där samtliga har studerats för att skapa ett övergripande ramverk. 

Ramverket skall sedan appliceras på Orust kommun med hänseende till att Orust 

Kretsloppsakademi lyft problemområdet om samtransporter inom ett hållbart 

kretsloppssamhälle. 

 

Vidare bidrar studien till en detaljerad syn kring möjligheter samt svårigheter som återfinns vid 

affärsinteroperabilitet med hög fokusering på teknisk och semantisk interoperabilitet. Studien 

bidrar sedermera till ökad kunskapsmängd gällande interoperabilitet, dess ingående nivåer samt 

kravhantering vid samverkan mellan verksamheter inom segmentet mikro-, små- och 

medelstora organisationer inom en glest befolkad kommun i Sverige. 

 

Slutligen bidrar studien med ett underlag för verksamheter i dess utvecklingsarbete av ett 

gemensamt informationssystem som skall underlätta för bokning av samtransporter och bidra 

med ett hållbart kretsloppssamhälle. Det här har bidragit till följande forskningsfråga: 

 

- Hur skulle en transporttjänst för mikro-, små- och medelstora företag i en glest befolkad 

kommun i Sverige kunna utformas utifrån ett interoperabilitetsramverk? 

1.3 Avgränsningar 

Studien innefattar interoperabilitet och olika nivåer inom begreppet samt dess effekt på 

involverade intressenter, därtill inkluderas identifierade barriärer samt styrkor med 

interoperabilitet. Dock sker viss avgränsning gällande interoperabilitetsnivåer där enbart sex 

nivåer presenteras och analyseras mer genomgående. Det här medför att viss information från 

andra nivåer utesluts med hänseende till att de sex identifierade nivåerna anses primära till 

studiens syfte. 

 

Vidare avgränsas studien till mikro-, små- och medelstora organisationer som är verksamma 

inom en glest befolkad kommun i Sverige där fokusområden är godstransporter. Inom 

segmentet godstransporter är fordon som kan framföras på fastmark, kommunala samt privata 

vägar, vilket exkluderar transport med följande medel: båt, tåg, buss samt flygplan. 

 

Studiens geografiska avgränsning är Orust kommun vilket beskrivs som en ö-kommun med 

drygt 15000 invånare och 2000 organisationer varav icke aktiva verksamheter inkluderats. 

Motivet till den här avgränsningen är att Orust kretsloppsakademi, involverade 

företagsrepresentanter samt Orust kommuns näringslivsutvecklare efterfrågade en studie 

gällande samtransporter samt tillvägagångssätt. Dock skall klarläggas att enbart sex 

organisationer inkluderas i studien genom telefonintervjuer.  
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1.4 Målgrupp 

Studiens målgrupp är kommuner, föreningar eller samverkande organisationer som eftersträvar 

att upprätta bokning av samtransporter. Ramverket och dess resultat innehåller principer och 

riktlinjer kring samverkan vilket kan understödja beslutfattare vid informationsinsamling 

gällande ett informationssystems grunder. Studien riktas likaså till studenter, lärare, forskare 

och likvärdiga akademiker som har intresse kring interoperabilitet och samtransporter. Vidare 

inriktas den här specifika studiens resultat gentemot situationen på Orust vilket innefattar 

berörda organisationer, kommunen och Orust kretsloppsakademi.     

1.5 Förväntat resultat 

Studien förväntas resultera i ett grundläggande underlag för utformningen av ett 

informationssystem utifrån ett framtaget interoperabilitetsramverk där verksamheter kan boka 

samtransporter med övriga organisationer. Ramverket skall innefatta principer och riktlinjer för 

att fatta konsekventa beslut gällande informationssystemets uppbyggnad, semantik och 

kringliggande fokusområden. Vidare skall studien ge en detaljerad förklaring kring 

interoperabilitet inkluderat ett flertal nivåer samt dess innebörd och hur det här kan influera 

skilda verksamheter och dess arbetssätt.  
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2 Metod 

2.1 Kunskapskaraktärisering 

För att kunna utveckla kunskap är det centralt att identifiera vilken kunskap som eftersträvas, 

Goldkuhl (2011) beskriver i sin rapport, kunskapande, ett flertal skilda kunskapsformer. Den 

övergripande kunskapsformen som samtliga former anammar och är beroende av benämns som 

kategoriell kunskap. Därefter beskriver författaren att ett begreppsliggörande måste utföras med 

motivet att studera världen och är vital för annan kunskapsutveckling. Goldkuhl beskriver 

klassificerande kunskap som ytterligare en form av kunskap där den här kunskapssorten innebär 

att forskaren särskiljer fenomen i olika klasser baserat på dess egenskaper. För att kunna 

genomföra den här uppdelningen krävs att domäner utvecklas där det identifieras olika 

egenskaper inom varje klass med motivet att relatera olika egenskaper till varandra. 

 

Forskningsfrågan ämnar finna svar på hur ett informationssystem skulle kunna utvecklas utifrån 

ett interoperabilitetsramverk, vilket därmed kräver att ett ramverk utformas, det här innebär att 

kunskap måste kategoriseras likt Goldkuhl (2011) beskrivning av kategoriell kunskap. Det här 

innebar att begrepp inom interoperabilitet definierades med hänseende till att kunna utveckla 

annan kunskap. Efter interoperabilitetsbegreppen kartlagts har de strukturerats upp i olika 

nivåer som relateras till varandra genom dess ingående egenskaper. Genom att begreppsliggöra 

och kategorisera interoperabilitetsperspektivet skapades förutsättningar för att frambringa ett 

interoperabilitetsramverk. Ramverket har därefter applicerats gentemot situationen på Orust 

kommun där de olika aspekterna inom interoperabilitetskategorierna besvarats. Därav blir 

svaret på forskningsfrågan resultatet från den applicering som utförts genom empiriinsamlingen 

tillsammans med studerad litteratur, kunskapssorten liknas vid Goldkuhl (2011) beskrivning av 

vägledande kunskap. Den här sortens kunskap framställs som ett sätt att beskriva hur någonting 

bör utföras. 

2.2 Vetenskapligt perspektiv 

I den här rapporten har texter studerats i litteraturstudien i kombination med analys av de 

intervjuer som utförts. Tolkningarna av intervjuerna har genomförts i syfte att tyda och utveckla 

en förståelse kring organisationens åsikter gällande utformning av ett informationssystem för 

bokning av samtransporter. Det här har bidragit till att en djupare förståelse har erhållits där 

kvantifierbar data exkluderas, vilket samstämmer med den kvalitativa ansatsen som studien 

tillämpar. Det finns ett flertal skilda perspektiv inom samhällsvetenskapen där hermeneutik är 

vanligt återkommande och kan tydligt kopplas till den här studien. Robson (2011) menar att 

perspektivet tillhandahåller användbara metoder när texter och dokument skall analyseras.  

2.3 Metodansats 

Recker (2013) beskriver att forskning inom samhällsvetenskap och forskning kring 

informationssystem är varierande eftersom mål, teorier och antaganden som kan göras är så 

pass skilda. Vilket innebär att genomförandet av den här forskningen är varierande, dock 

beskriver författaren att två metoder anses mest populära inom samhällsvetenskap: kvantitativa 

och kvalitativa forskningsmetoder. Kvantitativa forskningsmetoder beskrivs som ett 

angreppssätt där kvantitativ data sätts i fokus, vilket innebär data som vanligtvis kan mätas och 

struktureras med hjälp av siffror (Recker  2013). En annan del av den kvantitativa forskningen 

behandlar vilken filosofi som beaktas, inom kvantitativ forskning är en av hörnstenarna den 

positivistiska filosofin. Den här filosofin tar sin utgångspunkt genom ett realistiskt och 

objektivistiskt synsätt tillsammans med en empiristisk epistemologi. Det här innebär att de 



 

- 6 - 

 

kvantitativa metoderna kan användas till att studera huruvida generella teorier kan bekräftas 

eller falsifieras utifrån insamlad empiri. 

 

Studien har anammat en kvalitativ ansats där fokus riktades på att erhålla en djupare förståelse 

för organisationernas åsikter och val. För att erhålla ett djupare analysunderlag och en bredare 

förståelse kring organisationernas tankesätt kring ett eventuellt informationssystem ansågs det 

mest lämpligt att anamma en kvalitativ ansats. Recker (2013) samt Bryman och Bell (2015) gör 

en förenklad förklaring till skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa metoder, kvantitativa 

metoder koncentreras på siffror medan kvalitativa metoder inriktas på text samt ord där den 

sistnämnda överensstämmer med den här studien. Vidare innefattade urvalet endast 25 

organisationer vilket medförde att en kvantitativ studie med fokus på numerisk data ansågs 

opassande och skulle inte gå att säkerställa statistiskt. Det här tillvägagångssättet stärks av 

Robson (2011) då en kvalitativ ansats är vanlig vid små populationer vilket är den här studiens 

situation. Recker (2013) beskriver att kvantitativ forskning fokuserar på mätningar av olika 

aspekter inom fenomen medan kvalitativ forskning har fokus på att förklara varför ett givet 

fenomen uppstår. Vidare skriver Robson (2011) att lite eller ingen numerisk data används inom 

den kvalitativa metodansatsen där fokus istället ligger på förståelse. Kvalitativa metoder 

används vanligen när ett fenomen skall studeras mer djupgående och där det är ett framväxande 

fenomen (Recker  2013). Utifrån de här beskrivningarna av kvantitativa och kvalitativa ansatser 

återfanns ytterligare motiv till valet av metodansats. 

2.4 Forskningsstrategi 

Recker (2013) beskriver observation, induktion samt deduktion som skilda teman inom 

forskningsdesign. Författaren beskriver att de här uppfattas som principer för att resonera kring 

ett specifikt fenomen och nyttjas för att kunna utveckla ny kunskap inom ett givet område. 

Eftersom det framtagna ramverket grundats ur tidigare forskning kan liknelser göras med det 

som författaren beskriver som deduktion. Den här ansatsen innebär att genom ny empirisk data 

testa olika koncept som erhållits från teori. Därmed uppnås validation genom deduktion, vilket 

innebär att testning av en utvecklad teori genomförs. Genom studiens insamlade data kunde 

appliceringen av ramverket ske vilket tyder på att studien har deduktiva karaktärsdrag. Vidare 

handlar induktion om att röra sig från fakta som framkommit ur observationer till att utforma 

teorier kring det givna fenomenet. Observation presenteras som en användbar princip med 

motivet att utveckla en förståelse för ett givet fenomen vilket beskrivs som explorativt. 

2.5 Insamlingsmetoder 

De metoder och angreppssätt som tillämpats för att besvara forskningsfrågan är en 

litteraturstudie samt intervjuer. Den förstnämnda metoden nyttjades för att inbringa djupare 

förståelse kring ämnesområdet vilket inkluderar nuvarande forskning samt begrepps- och 

kunskapsidentifiering. Vidare användes det sista angreppssätten för att insamla empirisk data 

vilket därefter utgör grundförutsättningen för applicering av utvecklat ramverk, metoden anses 

som en vanlig teknik vid insamling av kvalitativ data (Recker 2013). 

2.5.1 Litteraturstudie 

Studien initierades med en litteraturstudie där övergripande informationssökning kring 

begreppet interoperabilitet utfördes vilket inkluderade dess närliggande områden. De områden 

som innefattades utöver interoperabilitetsnivåerna var styrning inom försörjningskedjan samt 

cirkulär ekonomi. De här begreppen inkluderades eftersom de återkom frekvent vid 

informationssökning. Randolph (2009) menar att den här metoden genomförs med motivet att 

bidra till en ökad legitimitet och trovärdighet hos forskarna/författarna. Metoden medför 

därefter en djupare inblick om vilka forskare och forskningsgrupper som anses vara starka 
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influenser och erfarna inom det givna området vilket kunde göras i den här studien. Vid 

genomgång av relevant litteratur identifierades mer djupgående information gällande 

subkategorin affärsinteroperabilitet samt dess ingående nivåer. Sedermera kartlades sex nivåer 

som därefter studerades och analyserades mer detaljerat med motivet att frambringa en grund 

för interoperabilitetsramverket. Studien innebar att en rad skilda begrepp identifierades inom 

kringliggande informationsteknologiska områden vilket bidrog till ytterligare begreppssökning 

som blev utgångspunkten för utformningen av den teoretiska referensramen. Vidare var den 

teoretiska referensramen utgångspunkten vid utformningen av frågeställningarna som användes 

under intervjuerna. 

 

En ytterligare fördel med en väl utförd litteraturstudie är att författarna kan identifiera en 

avgränsning samt erhålla en mer konkret och påtaglig forskningsfråga (Randolph  2009). 

Författaren stöds av Hart (1998) som hävdar att en genomarbetad litteraturstudie kan bidra med 

nya perspektiv, idéer och etablera en mer konkret kontext för problemområdet. Oates (2006) 

beskriver att en framgångsrik litteraturstudie innefattar en rad olika mål där studien bör 

eftersträva att fullfölja merparten. Ett av de mål som författaren beskriver är att litteraturstudien 

syftar till att visa forskarens kännedom kring studieområdet vilket den här studien försökt uppnå 

via beskrivningen av relevanta begrepp och ämnesområden i referensramen.  

 

Vidare innebar litteraturstudien en analys av vetenskapliga rapporter som behandlat likvärdiga 

områden. Där identifierades studier som i ett tidigare skede utvecklat ett liknande ramverk, dock 

på ett internationellt perspektiv, där förutsättningarna var av samma art vilket medförde att flera 

artiklar urskildes i dess källförteckning. Merparten av de källor som nyttjas i litteraturstudien 

är av vetenskaplig karaktär där de identifierades genom sökning i Summon samt Primo, 

Högskolan i Borås sökverktyg för artiklar, vetenskapliga publikationer samt övrig litteratur. 

Utöver vetenskapliga artiklar och litteratur studerades populärvetenskapliga artiklar samt 

utgivna rapporter från myndigheter och organisationer med motivet att erhålla en uppfattning 

om problemområdet samt dess nuvarande situation. 

 

Inom segmentet för utgivna rapporter från myndigheter och organisationer återfinns framför 

allt aspekter inom digitalisering där en gedigen rapport, Digitaliseringens betydelse för 

industrins förnyelse, från Teknikföretagen utnyttjats. Utöver tidigare nämnd rapport användes 

Digitaliseringskommissionens rapport: Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för 

framtiden, med motivet att bilda en mer konkret bild av den IT-politiska strategin. 

 

Genom att analysera och dokumentera de artiklar som innefattades i litteraturstudien kunde 

centrala nivåer inom interoperabilitet identifieras. Vid ytterligare läsning och analys kring 

nivåerna kunde viktiga aspekter kartläggas vilket användes för att konstruera ramverket. Det 

skapades som ett generiskt angreppssätt med motivet att besvara ett antal grundläggande 

aspekter inom interoperabilitet där syftet var att utforma grunden för ett informationssystem 

riktat mot samtransporter av gods inom glest befolkade kommuner. Ramverket applicerades 

sedermera ur ett praktiskt perspektiv baserat på de utförda intervjuerna med de deltagande 

organisationerna inom Orust kommun. 

2.5.2 Intervjuer 

Intervjuerna i den här studien utfördes tillsammans med företagsrepresentanter från Orust 

kommun. Samtliga intervjuer utfördes via telefon vilket Recker (2013) beskriver som en av tre 

möjliga angreppssätt för att genomföra intervjuer. Däribland återfinns ansikte-mot-ansikte samt 

fokusgrupper vilket är två alternativ med personligare interaktion. Den här studien valde att 

genomföra intervjuerna via telefon med hänseende till informanternas geografiska position 



 

- 8 - 

 

samt Sturges och Hanrahan (2004) motivering till att telefonintervjuer kan med fördel utnyttjas 

inom kvalitativa studier. Författarna menar att metoden ger likvärdig data som en ansikte-mot-

ansikte intervju. Enligt Bryman och Bell (2015) finns det tre sorters intervjuer som kan utföras: 

strukturerade, semi-strukturerade och ostrukturerade. 

 

Bryman och Bell (2015) beskriver strukturerade intervjuer som en intervjumetod där 

informanten besvarar frågor utifrån ett standardiserat frågeformulär. Målet med den här typen 

av intervjuer är att lätt kunna sammanställa och jämföra de svar som informanterna bidrar med. 

Den här studien valde bort strukturerade intervjuer eftersom det ansågs vara relevant att kunna 

ställa följdfrågor och ge informanten möjlighet att bidra med egna åsikter utöver vad 

frågeformuläret tillåter. Vidare beskriver Bryman och Bell (2015) de semi-strukturerade 

intervjuerna, vilket studien tillämpar, som mer flexibla och mindre strukturerade. I de här 

intervjuerna utgår intervjuaren från ett frågeformulär, dock kan frågor utöver formuläret ställas 

beroende på informantens svar. Frågorna tenderar att vara mer generella i semi-strukturerade 

intervjuer än de som används inom strukturerade intervjuer.  

 

Valet av semistrukturerade intervjuer gjordes med motivet att strukturerade intervjuer 

uppfattades som begränsade eftersom de enbart följer ett frågeformulär utan följdfrågor. 

Semistrukturerade intervjuer tillhandahåller en möjlighet att dels följa ett givet frågeformulär 

parallellt med följdfrågor baserat på informantens svar. Vidare gjordes metodvalet utifrån det 

faktum att informanten kan tillägga subjektiva tankar och funderingar kring ämnesområdet 

vilket kan bidra till idéer bortom frågeformuläret. Det här kan medföra ytterligare information 

utöver det som tillfrågats och bidra till ett större diskussions- och analysunderlag (Bryman & 

Bell  2015; Recker  2013).  Slutligen beskriver författarna tillvägagångssättet för ostrukturerade 

intervjuer som att intervjuaren utgår endast från ett antal rubriker eller problem vilket brukar 

kallas intervjuguide. Det här tillvägagångssättet uteslöts med motivet att metoden inte ansågs 

vara heltäckande, det skulle medföra svårigheter att utveckla ett gediget och relevant 

dataunderlag. 

 

De framtagna intervjufrågorna inspirerades utifrån studerad litteratur samt den genomförda 

workshopen, våren 2017, där Orust Kretsloppsakademi, utvalda företagsrepresentanter och 

Orust kommuns näringslivsutvecklare deltog. Därefter kontrollerades intervjumaterialet av 

Henrik Ringsberg, Universitetslektor på Högskolan i Borås, samt Håkan Alm, 

Universitetslektor på Högskolan i Borås, i syfte att säkerställa dess kvalité. Innan intervjuerna 

genomfördes skickades frågorna till samtliga informanter med målsättningen att 

organisationerna skulle förbereda svar inför kommande intervju. Oates (2006) beskriver den 

här aktiviteten som ett gynnsamt tillvägagångssätt för att öka kvalité på svar samt bidra med 

legitimitet hos forskarna. Intervjuerna utfördes som telefonintervjuer via applikationen Skype 

vilket Bryman och Bell (2015) beskriver som ett användbart tillvägagångssätt när ansikte-mot-

ansikte intervjuer inte är möjliga. Författarna beskriver fördelarna med den här typen av 

intervjuer som att applikationen är tillgänglig för alla och är en flexibel samt 

kostnadsbesparande. Det beskrivs att bekvämligheten med Skype-intervjuer kan bidra till att 

personer ställer upp på intervjuer som de annars inte hade utfört.  

 

Vidare förklarar Oates (2006) att ljudinspelning är ett bra angreppssätt vid intervjuer med 

anledning till att metoden infångar hela diskussionen och forskaren kan fokusera på intervjun 

utan att memorera eller skriva ned monologen. Det här tillvägagångssättet möjliggör en enklare 

process när materialet skall analyseras eftersom forskarna kan spela upp materialet. I studien 

användes ljudinspelning där forskaren informerade informanten och erhöll ett godkännande 

före inspelningen initierades. Samtliga informanter fick nästintill likvärdiga intervjufrågor, 
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dock var det en differens mellan transportbolaget samt de andra organisationerna. Det här med 

hänseende till att transportbolaget har ett skilt förhållandesätt till ett eventuellt 

informationssystem eftersom de med största sannolikhet inte skall boka samtransporter utan 

utföra vissa av de transporter som bokats. 

2.6 Analysmetod 

Insamlad data har analyseras med hjälp av tematisk kodanalys som enligt Robson (2011) är ett 

generiskt angreppssätt vid kvalitativa metoder där avkodning har en central roll. Processen går 

ut på att jämföra varje ny del av data med tidigare delar, det här med motivet att identifiera 

liknande avsnitt alternativt innebörd inom materialet. Därmed blir likvärdigt resultat markerade 

med en konsekvent kod där de sedermera blir indelade i s.k. teman. Robson (2011) menar att 

teman inte har en tydlig definition utan snarare belyser data eller information av intresse eller 

betydelse i relation till den givna forskningsfrågan. Författarna delar in tematisk kodanalys i 

fem steg: 

1. Gör dig bekväm med insamlad data. 

2. Generera initiala koder. 

3. Identifiera teman. 

4. Bilda nätverk av teman. 

5. Integrera och tolka. 

  

Gör dig bekväm med insamlad data. Det här steget innebär att bli bekväm med insamlad data 

vilket utförs genom att läsa materialet genomgående och ta anteckningar på initiala tankar samt 

idéer (Robson 2011). Den här studien granskade det empiriska materialet för att skapa en 

förståelse för insamlad data. Det här medförde att intervjuerna sammanfattades för att kunna 

läsa de flera gånger och skapa en iterativ process. Genom att läsa insamlad data repetitivt blir 

det enklare att identifiera tydliga mönster samtidigt som anteckningar börjar forma grunden för 

kodning och kommande teman (Robson 2011). Det här utfördes genom att markera extra 

relevant information i informanternas svar.   

 

Generera initiala koder. Det här steget kräver att forskaren är bekväm med insamlad data och 

att en idé om intressanta områden är identifierade för att kunna utveckla koder. En kod är det 

mest primitiva elementet av rådata eller information som kan bedömas ha en meningsfull 

betydelse gentemot fenomenet som studeras (Robson  2011). Markerad data från föregående 

steg lyftes ut och kategoriserades utifrån sex interoperabilitetsnivåer samt tilldelades koder för 

skapa ett strukturerat arbetssätt. Processen med att koda leder till att relevant data organiseras i 

grupper som sedermera lägger grunden till kommande teman (Robson  2011). 

 

Identifiera teman. Genom föregående steg erhålls en identifierad kodlista där det här steget 

innebär att sortera kodlistan till potentiella teman och därmed sammansätta all relevant data till 

ett givet tema (Robson  2011). Studien grupperade koderna från föregående steg för att 

identifiera olika teman vilket användes som underlag i rapporten för att besvara 

forskningsfrågan.  I det här steget kan matriser med rader och kolumner alternativt nätverk med 

boxar och relationer vara hjälpsamma för att erhålla en visuell koppling mellan koderna och 

potentiella teman (Robson  2011). 

 

Bilda nätverk av teman. Det här steget fokuserar på att skapa ett eller flera nätverk av teman 

där likvärdiga teman kan sammansättas baserat på dess innehåll eller teoretiska grund. 

Rekommendationen är att ett nätverk inte bör bestå av fler än 15 teman med motivet att fler 

teman kan medföra att kommande analys blir svårgenomförd samtidigt som för få gör att 

nätverket inte får tillräcklig substans (Robson  2011). Identifierade teman sammankopplades 
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för att skapa relationer och erhålla en överblick i syfte att skapa en ännu högre grad av 

förståelse. 

 

Integrera och tolka. Det slutliga steget innebär att läsa och tolka de olika nätverk som tidigare 

skapats och därmed erhålla en förståelse för data samt dess relationer. Robson (2011) menar att 

det finns ett flertal tillvägagångssätt för att utföra tolkningen systematiskt. I den här studien 

analyserades de nätverk som skapade i föregående steg för att i slutändan kunna besvara 

forskningsfrågan på ett tillfredsställande sätt. 

2.7 Urvalsstrategi 

Det ramverk som framtagits med sin utgångspunkt i teorin inriktas gentemot glest befolkade 

kommuner med fokus på mikro-, små- och medelstora organisationer. Glest befolkade 

kommuner avser i den här studien en befolkningsmängd omfattande högst 20 000 invånare där 

befolkningstätheten är högst 50 invånare per kvadratkilometer. Organisationerna som ingår i 

studien innefattas i definitionen av SME, Small and Medium-size Enterprises, vilket beskrivs 

som företag med 1 till 249 anställda och en omsättning upptill 50 miljoner euro eller 

balansomslutning under 43 miljoner euro (European Commission  2017b). 

 

De företag som involverats i den här studien är geografiskt belägna inom Orust kommun vilket 

kategoriserar studiens urval till ett icke-sannolikhetsurval. Bryman och Bell (2015) samt 

Robson (2011) beskriver två olika huvudkategorier för urvalsmetoder, sannolikhetsurval samt 

icke-sannolikhetsurval. Det förstnämnda presenteras som ett urval där varje enhet av 

populationen har samma chans att bli vald och därmed anses metoden som slumpmässig. Den 

andra metoden beskrivs som ett paraplybegrepp vilket fångar upp de metoder som inte 

sammankopplas till sannolikhetsurvalet. Författarna framställer urvalsmetodens karaktärsdrag 

som ett urval där informanterna inte utses slumpmässigt vilket innebär att populationen haft 

större chans att ingå i urvalet. Studiens urval har baserats på organisationer som uttryckt ett 

intresse kring rapportens syfte, vilket kan sammankopplas till Bryman och Bell (2015) samt 

Robsons (2011) benämning av bekvämlighetsurval som är en kategori inom icke-

sannolikhetsurval. Författarna beskriver urvalsmetoden som lätthanterlig och bekväm med 

hänseende till att urvalet baseras på informanter som är tillgängliga för forskarna. 

 

Informanterna baseras på en företagslista där organisationerna initialt fick förfrågan att delta i 

en telefonintervju. Sex organisationer valde att delta i en telefonintervju för att besvara det 

framtagna intervjumaterialet där fem av dem ansågs kunna bidra med värdefull information 

utifrån ett bokningsperspektiv. De här fem organisationerna befanns inom detaljhandels-, 

industri- och konsumentbranschen. Den sista organisationen, ett transportbolag, har ett särskilt 

förhållandesätt gentemot ett eventuellt informationssystem eftersom de kan erbjuda sina 

tjänster istället för att boka transporter. Det här medförde att den sistnämnda organisationen 

erhöll en aning skilda frågeställningar i förhållande till övriga organisationer. 

2.7.1 Urvalets storlek 

Studiens urval begränsas med hänseende till att arbetet utfördes inom en tidsram omfattande tio 

veckor samt organisationernas geografiska placering som begränsat besöksmöjligheterna. 

Slutligen var samtliga informanter företagsrepresentanter och inte privatpersoner, därav ansågs 

den tilldelade populationen med 25 företag som tillräcklig eftersom endast ett antal intervjuer 

skulle utföras. Bryman och Bell (2015) menar att frågor beträffande urvalets storlek är vanliga 

funderingar som uppkommer inom forskningsmetoder. Beslut kring de här frågorna är sällan 

intuitiva vilket medför att det inte finns en konkret definition på urvalsmängden. Vidare 
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beskriver författarna att det vanligtvis är två aspekter som bestämmer urvalets storlek: tid och 

pengar.  

2.7.2 Orust 

Orust kommun är beläget i Västra Götaland med ett invånarantal på drygt 15000 människor där 

folkmängden ökar radikalt under sommarmånaderna med hänseende till att Orust är en populär 

turistort. Det här faller inom ramarna för en glest befolkad kommun enligt studiens skribenter. 

Sedermera är Orust en ö med en yta om 346 kvadratkilometer samt beskrivs som en ö-kommun 

och är sex mil norr om Göteborg samt tre mil sydväst om Uddevalla. Det finns goda 

broförbindelser till de båda större städerna samt två linjer med färjor som förbinder ön med 

fastlandet (Orust kommun  2017a). Vidare består näringslivet på Orust av verksamheter inom 

den mindre skalan, mestadels mikro- och småföretag, där merparten har mellan en till tio 

anställda. Vidare finns uppskattningsvis 2000 organisationer vilket inkluderar registrerade men 

inte verksamma företag (Orust kommun  2017b). 

2.8 Etiska aspekter 

Intervjuerna som genomförts i studien har inte varit anonyma, dock presenteras samtlig data 

anonymt för att skydda involverade organisationer och dess känsliga data. Utöver ovanstående 

undantag har ingen mer information som tillhandahållits sammankopplats till en given 

organisation och de benämns Informant 1-6. Recker (2013) klarlägger en rad etiska aspekter 

som bör beaktas vid genomförande av studier där externa individer involveras och adresserar 

till moraliska dilemman. Det här berör vad som är rätt och fel, bra och dåligt samt rättigheter 

och skyldigheter gentemot informanten. Recker (2013) menar att forskning som bedrivs inom 

informatik är socialvetenskaplig och därmed bör stor vikt fokuseras på ansvar för att säkerställa 

och skydda samtliga involverade deltagare. Författaren hävdar att principen om anonymitet är 

en viktig aspekt att beakta där intervjuer är svårt att genomföra helt anonyma, därmed bör 

konfidentiell data skyddas. 

 

Slutligen har samtliga organisationer och individer frivilligt ställt upp som informanter till 

studien. De har varit fria att välja vilka frågor de vill besvara samt om de skall delta i 

genomförandet, utan att några konsekvenser skulle vidtagits vid ett nekande. Det här följer 

Recker (2013) riktlinjer för s.k. frivilligt deltagande. Vidare innebär det att individen initialt 

blev informerad om dess rättigheter att avbryta deltagandet i studien och vilka eventuella risker 

studien kan medföra. Det här togs hänsyn till genom att informera berörda individer om studiens 

omfattning, informationshantering och dess rättigheter vid initiering av intervjuerna.  
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3 Teoretisk referensram 
Mulley och Nelson (1999) har genomfört en likartad studie där forskarna utvecklat en 

gemensam modell vid transporter med benämningen Common Transport policy (CTP). Den här 

modellen var framtagen med motivet att understödja de transportaktörer som involveras vid 

logistik mellan nationer med Europa som fokusområde. Forskarna (Mulley & Nelson  1999) 

klarlägger att interoperabilitet och dess besläktade område sammanlänkning (eng. 

interconnectivity) är utgångspunkter vid utformning av en gemensam transportmodell. 

 

Artikeln (Mulley & Nelson  1999) initieras med ett definitions- samt beskrivningskapitel av 

interoperabilitet och sammanlänkning där författarna belyser interoperabilitetspåverkan hos 

transportkedjan samt dess relation. De kartlägger fyra dimensioner av interoperabilitet vilket 

definieras som teknisk-, organisatorisk-, legal- och kulturell interoperabilitet. Vidare diskuteras 

en rad hinder och dilemman med interoperabilitet vilket konkretiseras tillsammans med mätbara 

outputs. Det här kombineras med skilda tillvägagångssätt för att överkomma hindren samt 

angreppssätt för att minska interoperabilitetsbarriärer. 

 

Ytterligare forskning har bedrivits inom konceptidentifiering för att fastställa konkreta och 

vitala begrepp vid spårning av varor inom livsmedelskedjan. Folinas, Manikas och Manos 

(2006) har identifierat samt sammanställt ett flertal begrepp som de anser nödvändiga för att 

erhålla en effektiv och ändamålsenlig livsmedelskedja. Vidare inkluderar studien ett generiskt 

ramverk som primärt består av riktlinjer för datahantering. Ramverket utgår från fyra separata 

faser som bör beaktas när utformning av en ny livsmedelskedja skall bearbetas och 

effektiviseras genom spårbarhet. Den första fasen, identifiering och klassificering, har sin 

utgångspunkt i synlighet av data vilket innebär att samtliga varor skall gå att spåra samt följas 

genom hela kedjan. Problematiken med den här fasen fastställs som organisationers 

motstridighet att dela särskild information med motivet att erhålla transparenta 

spårningsmöjligheter (Folinas, Manikas & Manos  2006). 

 

Den andra fasen, omvandling och modellering, innebär normalisering samt validering av data 

som framkommit genom den första fasen. Målbilden är att utveckla en effektiv varukedja 

genom modellering och korrekt utnyttjande av identifierad data. Vidare belyser fasen 

nödvändigheter kring ett gemensamt förhållningssätt till begrepp samt dess betydelse för skilda 

verksamheter, vilket skall främja ett standardiserat tillvägagångssätt vid datautbyte. Den tredje 

fasen, process, behandlar framkommen data utifrån slutanvändarens krav. Målet är att integrera 

processer och information med hänseende till slutanvändarens tidigare kunskap. Fjärde och 

sista fasen, presentation av spårbarhetsdata, innebär informationsvisning på ett användarvänligt 

tillvägagångssätt med målbilden att identifiera slutgiltig output (Folinas, Manikas & Manos  

2006). 

 

Vidare klarlägger Folinas, Manikas och Manos (2006) två vitala aspekter vid spårning och 

samverkan genom hela livsmedelskedjan: gemensam begreppslista samt att viss information är 

nödvändig att dela mellan verksamheter. Den här studien tillsammans med Mulley och Nelson 

(1999) påvisar att tidigare forskning inom likvärdiga områden genomförts, dock med skillnader 

kring sektor, geografisk omfattning och verksamheters storlek. 

3.1 Informatik och styrning inom försörjningskedjan 

Enligt Chopra och Meindl (2007) beskrivs försörjningskedjan (eng. supply chain) som alla 

involverade parter, direkt eller indirekt, som medverkar vid en beställning från slutkonsument. 

Det här innebär att samtliga parter, inte enbart tillverkare och producenter, involveras i 
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försörjningskedjan vilket inkluderar transportörer, varuhus och konsumenter. Sedermera 

inkluderas kringliggande funktioner som marknadsföring, produktutveckling, kundtjänst, 

ekonomi och samtliga områden som bidrar till kundens beställning. 

 

Det har skett en utveckling kring konkurrens, från interorganisatorisk till att inkludera hela 

försörjningskedjan, vilket ställer högre krav på informationssamverkan mellan aktörerna inom 

dess försäljningskedja (Huong Tran, Childerhouse & Deakins  2016). Författarna menar att 

informationsdelningen kan bidra med ökad vinst då beslut kan fattas på mer tillförlitlig 

information vilket bör reducera osäkerhet och öka effektiviteten. Dock identifieras hinder med 

hänseende till att beslutsfattare vanligen är skeptiska till att dela information då det bidrar med 

ökade risker, kostnader samt komplexitet (Huong Tran, Childerhouse & Deakins  2016). 

 

Huong Tran, Childerhouse och Deakins (2016) menar att informationsdelning ur ett 

försörjningskedjeperspektiv är i vilken utsträckning kritisk eller känslig information kan delas 

med andra parter. Det här inkluderar organisationens välvilja att göra strategisk och taktisk data 

tillgänglig till andra medlemmar inom dess försörjningskedja. Genom informationsdelning 

erhåller organisationerna uppdaterad, tillförlitlig och sorterad information som bidrar till bättre 

beslutsunderlag. 

 

Vidare stärker Sanders och Premus (2002) påståendet och hävdar att delning av stora 

informationsmängder är centralt inom ett samarbete kring försörjningskedjan. De menar att 

information kan ses som det element som håller organisationerna samman och blir en 

fundamental aspekt vid anpassning gentemot en dynamisk marknad och konkurrenter. 

Informatik blir därmed utgångspunkten vid samarbetsaktiviteter där processer och 

informationsöverföring skapar förutsättningar för effektivt och ändamålsenligt beslutsfattande 

(Sanders & Premus  2002). 

 

Författarna Sanders och Premus (2002) menar att informatiksområdet har skapat stora 

förändringar inom logistik genom att bryta ned organisatoriska barriärer och tillhandahålla 

bättre informationsströmmar. Informatik har blivit nödvändigt för att supportera 

logistikprocesser och –aktiviteter där flertalet arbetssätt evolverats från manuella till 

automatiska rutiner. 

3.2 Interoperabilitet 

Interoperabilitet anses vara ett vagt koncept med flertalet definitioner och betydelser baserat på 

olika människors syn inom diverse sektorer samt domäner (Chen, Vallespir & Daclin  2008). 

Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE, (Radatz, Geraci & Katki  1990) 

beskriver interoperabilitet som förmågan hos två eller fler system alternativt komponenter att 

utbyta information samt nyttja den utbytta informationen. Vidare hävdar Chen, Vallespir och 

Daclin (2008) att interoperabilitet initialt berörde de tekniska dilemman som uppstår vid 

samverkan hos system där problematiken framlyftes under mitten av 1990-talet. Dock har 

konceptet utvecklats och omfattar numer ett flertal områden för att täcka de kunskapsgap samt 

dimensioner inom enskilda och samarbetande verksamheter, en holistisk syn. Författarna menar 

att forskning inom det bredare perspektivet av interoperabilitet fortfarande är fragmenterad och 

den största delen utav forskning bedrivs inom den tekniska aspekten för att lösa dilemman inom 

interoperabilitet. 

 

Enligt Foulonneau och Riley (2014) är interoperabilitet på dess mest primitiva nivå ett 

tillvägagångssätt för två eller fler system att samverka och därmed utbyta data med varandra. 

För att genomföra den här samverkan krävs att de berörda systemen tillhandahåller likvärdiga 
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kommunikationsmekanismer och ett gemensamt språk samt innebörd. Det skall därmed finnas 

möjlighet för System A att ta emot och lagra data som mottagits från System B samtidigt som 

denne måste tolka och förstå den data och informationen. Det här genomförs vanligtvis genom 

att skapa lager av interoperabilitet inom vartdera system med parametrar för hantering av 

tolkning och förståelse (Foulonneau & Riley  2014). 

 

Interoperabilitetsdefinitionen kan därefter utvidgas och inkludera användare, därmed innebära 

kommunikation och samverkan mellan andra informationssystem utan att det skall medföra en 

extra arbetsbörda för dess användare (Craft  2005; Greiner, Legner, Lippe & Wende  2007; Izza  

2009; Pileggi & Fernandez-Llatas  2012; Ralyté, Jeusfeld, Backlund, Kühn & Arni-Bloch  

2008). Inom transportsektorn har interoperabilitet erhållit en mer nischad definition där Mulley 

och Nelson (1999) beskriver fenomenet som förmågan hos två eller fler transportsystem att 

samarbeta effektivt och ändamålsenligt med motivet att fullfölja kundens krav på 

transportsystem. Därmed framkommer en definition som belyser transportsystemets förmåga 

att leverera ett kolli sömlöst från utgångspunkten till slutdestinationen. 

 

Vidare bör interoperabilitet mellan samarbetande organisationer beakta ett bredare perspektiv 

och inte uteslutande fokusera på IT och dess kringliggande teknologi. Med hänseende till att IT 

spelar en nyckelroll vid samarbete mellan organisationer så finns ytterligare en rad aspekter att 

beakta. Information skall utbytas och dess innebörd måste tolkas av berörda organisationer 

vilket medför att organisationerna behöver ett intimt samarbete för att erhålla de fördelar som 

interoperabilitet kan bidrar med. Utifrån ovannämnda aspekter har affärsinteroperabilitet 

framvuxit och behandlar interoperabilitet från ett mer holistiskt perspektiv. Det här medför ett 

bredare fokusområde vilket inkluderar såväl IT-perspektivet som organisatoriska aspekter av 

affärer samt olika nivåer med människa-till-människa interaktioner (Zutshi, Grilo & Jardim-

Goncalves  2012).  

 

Enligt Greiner et al. (2007); (Legner & Wende  2006) berör affärsinteroperabilitet aspekten av 

att involvera organisationer samt dess relationer till externa samarbetspartners. Organisationen 

anses vara ”interoperabil” genom att dela information och relevant data till affärspartners som 

skall kunna tolka och erhålla en tydlig förståelse samtidigt som samverkan skall vara sömlös 

till de interna informationssystemen. Det här innebär att affärsinteroperabilitet berör en teknisk 

aspekt som involverar samverkan mellan diverse plattformar, nätverk och 

kommunikationsprotokoll, parallellt som fenomenet involverar värdehöjande processer. Legner 

och Wende (2006) urskiljer affärsinteroperabilitet genom följande definition: 

 

the organizational and operational ability of an enterprise to cooperate with its 

business partners and to efficiently establish, conduct and develop IT-supported 

business relationships with the objective to create value. 

 

Därmed kan affärsinteroperabilitet ses som utformningen av organisationens externa relationer 

till andra affärsbekanta vilket gör att området inkluderar de tekniska aspekterna samtidigt som 

ett strategiskt perspektiv beaktas. Det strategiska perspektivet berör organisatoriska och 

operationella områden inom installation och underhåll av IT-relationer. Vilket bygger på 

nätverkande som är en samordningsteori för hantering av relationer och dess beroende (Legner 

& Wende  2006). 

 

Legner och Wende (2006) stöds av Berre, Elvesæter, Figay, Guglielmina, Johnsen, Karlsen, 

Knothe och Lippe (2007) som beskriver ett projekt, ATHENA, vilket innehar en bredare samt 

mer holistisk syn på interoperabilitet. Därmed förespråkar de ett omfattande perspektiv vilket 
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inkluderar aspekter utöver de tekniska. Vidare beskriver författarna att organisationer har ett 

ökat behov av integration med nya och gamla informationssystem vilket ställer högre krav på 

interoperabilitet och dess samstämmighet. Projektet med ATHENA beskriver interoperabilitet 

som en egenskap vilket inkluderar system parallellt med dess beaktande av 

verksamhetsprocesser och kontext de verkar inom. Med den här synen på interoperabilitet 

menar författarna att det enbart är meningsfullt om alla nivåer inom verksamheten beaktas. 

Projektet har sedermera resulterat i ett ramverk med benämningen ATHENA Interoperability 

Framewok (AIF) som riktas mot verksamhetsapplikationer samt mjukvarusystem. Ramverket 

har anammat ett holistiskt perspektiv på interoperabilitet i syfte att tillhandahålla en möjlighet 

till analys samt förståelse för verksamhetens behov och krav (Berre et al.  2007).  

 

Ramverket AIF (Berre et al.  2007) har strukturerats i tre delar: 

 

1. Konceptuell integration, belyser koncept, metamodeller, språk samt modellering av 

relationer. Den här aspekten bidrar med en grund för modellering av olika nivåer inom 

interoperabilitet. 

2. Applikativ integration, fokuserar på metodologier, standarder och domänmodeller. Den 

bidrar med principer, riktlinjer och mönster som kan nyttjas för att lösa problematik 

inom interoperabilitet. 

3. Teknisk integration, fokuserar på den tekniska utvecklingen och systemmiljöer. Den här 

aspekten bidrar med systemverktyg och plattformar för utveckling samt drift av 

applikationer och mjukvarusystem. 

 

Utöver tidigare nämnda definitioner så beskriver Janssen, Charalabibis, Kuk och Cresswell 

(2011) interoperabilitet som förmågan hos skilda system och organisationer att arbeta 

tillsammans samtidigt som de implicit hävdar att det finns olika abstraktionsnivåer. Förutom 

nivåerna system och organisation menar författarna att ytterligare nivåer kan urskiljas, 

däribland: organisatorisk interoperabilitet, interoperabilitet av processer, tjänster, applikationer 

samt data. Varje abstraktionsnivå kräver att de lägre nivåerna av interoperabilitet är avklarade, 

dock är det inte alltid nödvändigt att nå den högst nivån eftersom vissa interoperabilitetsuppdrag 

kan vara begränsade till endast utbyte av data. 

 

Vidare identifierar Legner och Wende (2006) en rad svårigheter vid affärsinteroperabilitet med 

hänseende till att flertalet organisationer involveras i en gemensam process. De fyra svårigheter 

som kartläggs är (1) definiera och formalisera affärsmål med affärspartners, (2) erhålla 

samstämmighet mellan affärsprocesser inom flera organisationer, (3) välja teknologi och 

plattform samt (4) sammanlänkning av system över organisationsgränser. 

3.2.1 Teknisk interoperabilitet 

Teknisk interoperabilitet kan beskrivas som ”läsa meddelandet” och på en primitiv nivå innebär 

det att om System A skickar information över ett nätverk till System B så anses första 

utmaningen vara huruvida System B erhåller samt avkodar meddelandet. För att definiera regler 

som skall följas samt vilka meddelanden som skickas mellan system nyttjas diverse protokoll. 

De här protokollen säkerhetsställer att meddelandet kan kodas hos System A samt avkodas hos 

System B (Foulonneau & Riley  2014). 

 

Vidare uppnås teknisk interoperabilitet när informationssystem och involverad utrustning 

möjliggör utbyte av tjänster samt information mellan dem och dess användare. Det tekniska 

perspektivet inom interoperabilitet förknippas vanligtvis med hårdvaru-

/mjukvarukomponenter, system och plattformar vilket främjar kommunikation mellan olika 
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komponenter, maskiner samt system. Den här dimensionen av interoperabilitet fokuserar 

vanligen på flertalet protokoll för kommunikation samt den infrastruktur som krävs för att de 

skall fungera (Kubicek, Cimander & Scholl  2011; Rezaei, Chiew, Lee & Aliee  2014). 

 

Vidare kan teknisk interoperabilitet delas in i fyra subkategorier: datainteroperabilitet, 

mjukvaruinteroperabilitet, kommunikationsinteroperabilitet och fysisk interoperabilitet. Det 

förstnämnda området, datainteroperabilitet, belyser förmågan hos olika mjukvaror att förstå den 

syntaktiska och semantiska betydelsen av data från olika datamodeller genom nyttjande av 

gemensamma datamodeller, mappning och strukturer. Det andra området, 

mjukvaruinteroperabilitet, klarlägger förmågan hos olika mjukvaror som används av 

organisationer att arbeta tillsammans med hänseende till utbyte och delning av data genom att 

lösa olika skillnader mellan system. Vidare lyfter den tredje aspekten, 

kommunikationsinteroperabilitet, förmågan hos informationssystem att behärska 

sammankoppling och kommunikation med hjälp av gemensamma protokoll. Det sistnämnda 

området, fysisk interoperabilitet, är förmågan hos olika hårdvaror, nätverksutrustning och 

periferiutrustning att kunna sammankopplas och därmed samarbeta (Van Staden & Mbale  

2012). 

 

Ett kommunikationsprotokoll, protokoll, definierar ett antal regler som skall följas för 

kommunikation mellan två skilda system. Dessa regler nyttjas med motivet att säkerställa 

interaktionen samt att de involverade delarna tillsammans skapar värde för berörda intressenter 

samtidigt som det skall bidra med tänkt funktionalitet. De mest primitiva protokoll inkluderar 

uppkoppling, frånkoppling, adressering, felhantering och synkronisering. Huvudprotokollet 

delas vanligen in i en serie av mindre protokoll baserat på vilket steg som uppnåtts i 

kommunikationen. Det här kan innebära att mindre protokoll nyttjas för att etablera, förbereda 

eller fastställa kommunikation, medan ett ytterligare protokoll används för att säkerställa 

effektivt utbyte av information efter kopplingen erhållits (Lai & Jirachiefpattana  2012). 

 

Vernadat (2010) beskriver teknisk interoperabilitet som byggstenen för att system skall kunna 

samverka och utbyta data. Författaren framställer den här aspektens huvudsyfte som ett 

tillvägagångssätt att underlätta kommunikation och utbyte av data med hjälp av 

kommunikationsprotokoll samt meddelanden mellan olika system. Den här kommunikationen 

kan ske med ett antal neutrala format, exempelvis XML samt enkla överföringsprotokoll i form 

av HTTP/HTTPS, SMTP, MIME, JMS eller SOAP med hjälp av TCP/IP. Det här är den mest 

tekniska dimensionen av interoperabilitet som ständigt kräver snabb utveckling på grund av 

utvecklingsnivån inom teknologi samt informationssystem. Vidare beskriver Vernadat (2010) 

att teknologi inom nivån av interoperabilitet måste hantera upprättande av löst kopplade system 

och applikationer som stödjer affärsprocesser. 

 

Inom transportsektorn uppnås teknisk interoperabilitet när transportsystem är sammankopplade 

och samverkar på ett ändamålsenligt och effektivt tillvägagångssätt. Den tekniska dimensionen 

av interoperabilitet kräver en effektiv samverkan mellan den fysiska infrastrukturen hos de olika 

transportsystemen (Mulley & Nelson  1999). 

3.2.2 Semantisk interoperabilitet 

Semantisk interoperabilitet är en vital aspekt och berör integration, samarbete och samverkan 

mellan skilda organisationer. Dimensionen säkerhetsställer betydelsen och tolkningen av 

information som blivit utbytt mellan diverse system som är involverade inom ett givet 

informationsutbyte. Det här kan exempelvis innebära att ”postal code” i System A skall tolkas 

på samma sätt som ”zipcode” i System B (Mouzakitis, Sourouni & Askounis  2009). Semantisk 
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interoperabilitet innebär sedermera att de begrepp som nyttjas i informationssystem är 

överenskomna och innehar samma betydelse för samtliga användare av det givna systemet. 

Dimensionen belyser huruvida människan kan förstå innehåll i systemet till skillnad från 

syntaktisk interoperabilitet som klarlägger datorns tolkning av innehåll (Kubicek, Cimander & 

Scholl  2011; Rezaei et al.  2014). 

 

Gibbons, Arzt, Burke-Beebe, Chute, Dickinson, Flewelling, Jepsen, Kamens, Larson och Ritter 

(2007) belyser perspektivet någorlunda skilt där semantisk interoperabilitet ses som nödvändig 

med hänseende till att information som blivit utbytt skall kunna tolkas och därmed vara 

användbar för system samt människor. European Commission (2008) beskriver att de 

organisationer som skall samarbete måste utveckla och upprätta en gemensam betydelse för 

information som skall utbytas med motivet att undvika missförstånd och brister inom 

kommunikation. Det innebär att parterna tillsammans bör utforma datastrukturen, dataelement 

samt protokoll samtidigt påpekar de att semantisk interoperabilitet är svåruppnådd. 

 

Vidare beskriver Foulonneau och Riley (2014) interoperabilitetsdimensionen som processen att 

”tolka meddelandet” vilket avser att informationen som mottagits skall tydas korrekt. Skickar 

System A ett meddelande till System B räcker det inte enbart med att mottagande system läser 

meddelandet, det skall likaså tolkas korrekt. Om system A skickar ett dokument som skapades 

04/01/06 så skall System B besitta ytterligare information för att tolka datumuppsättningen 

korrekt. 

3.2.3 Syntaktisk interoperabilitet 

Syntaktisk interoperabilitet uppnås när informationssystem kan utbyta data med varandra. För 

att uppnå syntaktisk interoperabilitet krävs det att den data som skall utbytas innehar en 

väldefinierad syntax som kan tolkas av de involverade informationssystem (Rezaei et al.  2014). 

Vidare beskriver Kubicek, Cimander och Scholl (2011) att syntaktisk interoperabilitet vanligen 

associeras med diverse dataformat. Meddelanden som skickas via olika 

kommunikationsprotokoll måste vara utformade med en väldefinierad syntax och kodning. 

Flertalet protokoll skickar data samt innehåll vilket kan representeras via olika märkspråk, 

exempelvis HTML, XML och ASN. 

 

Den här dimensionen av interoperabilitet kan tillsammans med semantisk interoperabilitet 

beskrivas som ”tolka meddelandet”. Om System B erhåller ett meddelade från System A med 

datumuppsättningen ”04/01/06” måste systemet nyttja ett förbestämt tillvägagångssätt för att 

tolka dess uppsättning. Utan dess inbördes tolkning kan System B inte urskilja om meddelandet 

avser 4:e januari 2006, 1:a april 2006 eller ett datum år 1906. Därav är det nödvändigt att 

definiera datumuppsättningen vilket därigenom klargör för respektive system huruvida de skall 

tolkas (Foulonneau & Riley  2014).  

3.2.4 Organisatorisk interoperabilitet 

Organisatorisk interoperabilitet avser organisationers förmåga till effektiv kommunikation och 

överföring av data samt information trots hög variation av informationssystem, infrastruktur 

och skillnader mellan olika regioner samt kulturer. Den här dimensionen av interoperabilitet 

kräver lyckad genomförd interoperabilitet inom nivåerna teknisk, semantisk och syntaktisk 

(Rezaei et al.  2014). 

 

Vidare anses organisatorisk interoperabilitet utgöra en central grund för samtlig 

interoperabilitet med hänseende till att gemensamma mål samt praktiska överenskommelser 

måste upprättas i ett initialt skede med motivet att erhålla ett lyckat samarbete. Den här 
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interoperabiliteten uppkommer när de involverade aktörerna samtycker kring varför och när 

information utbyts samt att det sker med gemensamma regler för att garantera säkerhet 

(European Commission  2008; Hellman  2010). 

 

Ett flertal problemområden har identifierats inom de organisationer som skall samarbete där de 

kan sammankopplas med organisatorisk interoperabilitet. Enligt Hellman (2010) kan 

problematiken definieras inom fyra kategorier: 

 

1. Administrativ interoperabilitet, innehåller motstridiga, exklusiva alternativt 

överlappande ansvarsområden. 

2. Legal interoperabilitet, innebär olika rättsordningar med motstridigheter inom 

rättigheter och skyldigheter. 

3. Operationell interoperabilitet, innebär skilda arbetsprocesser, flöden och rutiner för 

hantering samt behandling av information.  

4. Kulturell interoperabilitet, innebär att beakta motstridiga normer och värderingar. 

 

Enligt Mulley och Nelson (1999) anses interoperabilitet uppnås när skilda organisationer är 

villiga och har möjlighet att samarbeta för att möjliggöra transporttjänster där de berörda 

parterna kan befinnas inom olika branscher, länder och med olika funktioner i transportkedjan. 

3.2.5 Kulturell interoperabilitet 

Kulturell interoperabilitet definierar den grad som information samt kunskap är förankrad till 

en enhetlig modell mellan kulturer som förstås av samtliga parter. System som beaktar aspekter 

inom det här interoperabilitetsperspektivet kan nyttjas av gränsöverskridande grupper som har 

skilda språk och kultur men ett gemensamt intresse för att utveckla kostnadseffektiva och 

ändamålsenliga tillvägagångssätt (Rezaei et al.  2014). 

 

Vidare menar Koussouris, Lampathaki, Mouzakitis, Charalabidis och Psarras (2011) att den här 

dimensionen av interoperabilitet behandlar problematik hos informationssystem när de skall 

användas mellan olika kulturer och språk. Därmed uppstår dilemman vid kommunikation 

mellan organisationer samt dess informationssystem. De här problemområdena medför 

svårigheter att fastställa generella och representativa B2B alternativ. Därmed hävdar författaren 

att kulturell interoperabilitet omfattar interoperabilitet mellan organisationer, människor och 

informationssystem där skilda språk och kulturer existerar. 

3.2.6 Legal interoperabilitet 

Det legala perspektivet av interoperabilitet beskrivs av såväl Goldkuhl (2008) som European 

Commission (2008); (European Commission  2017a) där Goldkuhl beskriver aspekten som en 

viktig del för att kunna uppnå interoperabilitet i sin helhet. Goldkuhl hävdar sedermera att legal 

interoperabilitet till största del behandlar olika svårigheter för att interoperabilitet skall kunna 

användas obehindrat, i form av lagar och regler för data- samt informationsutbyte. En ytterligare 

aspekt beskrivs av Hellman (2010) i sin artikel Organisational Barriers to Interoperability där 

författaren definierar legal interoperabilitet som olika rättigheter och skyldigheter som 

uppkommer vid samverkan. Vidare definierar Goldkuhl (2008) den här dimensionen av 

interoperabilitet som kongruens mellan lagar och regler vilket framställs som en nödvändighet 

där legala förutsättningar stödjer samt främjar aktiviteten. Denna syn på legal interoperabilitet 

stöds av European Commission (2008) som beskriver den här interoperabiliteten som en 

förutsättning för att helhetsinteroperabilitet skall uppnås. 
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3.2.7 Fördelar med interoperabilitet 

Zutshi, Grilo och Jardim-Goncalves (2012) hävdar att organisationer kan, med hjälp av 

interoperabilitet, samarbeta genom informations- och datadelning med motivet att skapa 

kunskap samt utveckla effektivare affärsprocesser. Vidare menar Loukis och Charalabidis 

(2013) att interoperabilitet anses väsentlig med hänseende till dess fördelar kring maximering 

av dator- samt nätverksteknik. Det kan medföra förbättrad kommunikation mellan 

organisationer, informationsutbyte, produktrationalisering samt tjänster i realtid vilket kan 

bidra till affärsfördelar och värdehöjande processer. Författarna hävdar att interoperabilitet 

generellt kan medföra effektivare tillverkning och distribution vilket anses vara en nyckelfaktor 

vid bland annat logistikhantering. 

3.3 Barriärer med interoperabilitet 

Barriär definieras som oförmåga eller en missanpassning, inkompatibilitet, som därmed hindrar 

delning och utbyte av information. De här barriärerna kan delas in i de tre kategorierna: (1) 

konceptuella barriärer, (2) teknologiska barriärer och (3) organisatoriska barriärer (Chen & 

Daclin  2006; Chen, Vallespir & Daclin  2008; Ullberg, Chen & Johnson  2009). Enligt Chen 

och Daclin (2006) återfinns de främsta interoperabilitetsbarriärerna inom den förstnämnda 

kategorin, konceptuella barriärer. 

3.3.1 Konceptuella barriärer 

Konceptuella barriärer belyser de hinder som motverkar utbyte av information inom syntaktisk 

och semantisk interoperabilitet. Syntaktisk inkompatibilitet kan uppstå när människor eller 

system använder skilda strukturer för att representera data, information och kunskap. En rad 

försök har utförts med motivet att frambringa neutrala modeller, UEML, för att främja 

mappning mellan olika verksamhetsmodeller som använder olika syntax. Semantisk 

inkompatibilitet beskrivs som en vital barriär inom interoperabilitet med hänseende till den 

information som representeras i de flesta modeller samt mjukvaror saknar konkret betydelse 

samt tolkning vilket kan medföra tvetydlig förståelse (Chen & Daclin  2006; Chen, Vallespir & 

Daclin  2008). 

 

Ullberg, Chen och Johnson (2009) delar in konceptuella barriärer i tre subkategorier: (1) 

innehållsbarriärer, (2) syntaktiska barriärer och (3) semantiska barriärer. Den förstnämnda 

aspekten kan relateras till rapportering av modeller i organisationen. Den andra belyser språket 

samt dess användning för att uttrycka modeller och den sistnämnda behandlar betydelsen av de 

termer och begrepp som brukas. 

3.3.2 Tekniska barriärer 

Tekniska barriärer innefattar användandet av datorer eller informationssystem för 

kommunikation samt utbyte av data och information. Vanligtvis identifieras de här hindren 

inom IT-arkitektur, IT-plattformar, infrastruktur och operativsystem. Dessa existerar med 

hänseende till att det saknas kompatibla standarder som tillåter heterogena datortekniker för 

utbyte av information mellan två eller flera verksamheter, människor eller datorbaserade 

informationssystem (Chen & Daclin  2006; Chen, Vallespir & Daclin  2008; Ullberg, Chen & 

Johnson  2009). 

 

Vidare innefattar dessa problemområden standarder för att presentera, lagra, utbyta, hantera och 

kommunicera data samt information genom användandet av informationssystem. De tekniska 

barriärerna kan segmenteras i tre subkategorier: (1) kommunikationsbarriärer, (2) 

innehållsbarriärer och (3) infrastrukturbarriärer. Barriärer inom den förstnämnda kategorin 

behandlar inkompatibilitet till utbyte av information hos de protokoll som nyttjas. 
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Innehållsbarriärer behandlar verksamheternas skilda tekniker och metoder för att representera 

information eller inkompatibilitet hos de verktyg som används för att koda eller avkoda utbytt 

information. Den sistnämnda kategorin belyser inkompatibilitet inom s.k. 

mellanprogramvaruplattformar (Chen & Daclin  2006; Chen, Vallespir & Daclin  2008; 

Ullberg, Chen & Johnson  2009). 

 

Chen och Daclin (2006) menar att det finns en rad standarder för att hantera inkompatibilitet, 

dock kvarstår dessa barriärer med hänseende till att det finns många skilda standarder samt 

olika versionshantering av varje standard. Författarna hävdar att olika versioner på samma 

standard vanligen är inkompatibel parallellt med att informationsteknologin mestadels stödjer 

olika versioner av standarder samtidigt som dess tolkning kan vara skild. 

3.3.3 Organisatoriska barriärer 

Organisatoriska barriärer behandlar inkompatibilitet inom organisationsstruktur samt 

managementtekniker som används hos berörda organisationer. Barriären som kan härledas till 

den här dimensionen är ansvarsfördelning och auktoritet vilket kan definieras som mänsklig 

teknologi. Grundbulten inom organisatoriska barriärer menas vara mänskliga och 

organisatoriska beteenden som kan skapa hinder för interoperabilitet. Det här medför att 

samarbetspartners bör utföra en mappning innan de kan bli ”interoperatibla” på en operationell 

nivå (Chen & Daclin  2006; Chen, Vallespir & Daclin  2008; Ullberg, Chen & Johnson  2009; 

Zutshi, Grilo & Jardim-Goncalves  2012). 

 

Vidare menar Chen och Daclin (2006) att ansvar initialt skall definieras med motivet att de 

berörda organisationerna erhåller klarhet i vilket part som ansvarar för processer, data, 

mjukvara samt datorer. Vid otydlig ansvarsfördelning inom en verksamhet kan hinder för 

samverkan mellan två system uppstå samtidigt som behörighetsroller är en central aspekt att 

beakta vid ansvarsfördelning. 

 

Ullberg, Chen och Johnson (2009) hävdar att olika tillvägagångssätt för att definiera och tilldela 

ansvar samt auktoritet inom organisationer kan leda till problematik inom interoperabilitet. 

Vidare beskriver författarna att dilemman kan uppstå på datanivå där skilda datastrukturer eller 

informationsägande kan finnas. De exemplifierar genom att beskriva två organisationer, O1 och 

O2, där O1 enbart tillåter förändring av kundinformation från kundansvariga. Medan O2 tillåter 

förändring av kundinformation från både kundansvariga samt försäljningsavdelningen vilket 

medför organisatoriska barriärer.  
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4 Small and Medium-size Enterprise Interoperability 
Framework 

Med hjälp av litteraturstudien utformades ett interoperabilitetsramverk med fokusområde 

gentemot SME och erhöll benämningen Small and Medium-size Enterprise Interoperability 

Framework med akronymen SMEIF. Ramverket utgörs utav sex skilda interoperabilitetsnivåer 

som identifierats genom att studera relevant litteratur. Dess syfte är att bidra med principer samt 

riktlinjer vid organisationssamarbete inom data- och informationsutbyte, via samverkade 

system, därmed interoperabilitet. SMEIF’s primära inriktning och fokusområde är övergripande 

samarbete vid samtransporter av gods mellan SME där de sex identifierade 

interoperabilitetsområdena är teknisk, semantisk, organisatorisk, kulturell och legal nivå. Det 

här ramverket belyser vitala aspekter som bör beaktas för att erhålla ett informationssystem som 

skall samverka tillsammans med andra system. Därmed hanteras sex olika nivåer av 

interoperabilitet där varje nivå innehåller en eller ett flertal frågor/aspekter som bör besvaras 

samt motiveras. 

4.1 Teknisk interoperabilitet 

Teknisk interoperabilitet belyser behandling av mjukvaru- samt hårdvaruaspekter och 

protokollhantering för datautbyte inom interoperabilitet. Nivån urskiljs som den mest tekniska 

dimensionen med motivet att understödja de informationssystem som skall samverka, vilket 

därmed blir en fundamental grundförutsättning vid systemutformning (Kubicek, Cimander & 

Scholl  2011; Rezaei, Chiew, Lee & Aliee  2014). I Tabell 1 klarläggs den del av SMEIF som 

beaktar teknisk interoperabilitet där tre utgångslägen utvecklats med motivet att täcka de mest 

vitala aspekter inom den här dimensionen av interoperabilitet. De tre grundfrågorna behandlar 

protokoll, märkspråk, plattform och informationslagring. Genom att besvara frågorna skall en 

övergripande och generell uppfattning erhållas över systemets tekniska aspekter. Teknisk 

interoperabilitet uppnås när informationssystem och involverad kringutrustning möjliggör 

utbyte av tjänster samt information mellan dem och användare (Kubicek, Cimander & Scholl  

2011; Rezaei, Chiew, Lee & Aliee  2014). Genomförd litteraturstudie har inneburit att ett antal 

tekniska aspekter identifierats där dessa bör beaktas vid utveckling av ett informationssystem 

som skall underlätta vid samtransporter. Litteraturstudien har mynnat ut i ett flertal 

frågeställningar som utformats samt presenteras i Tabell 1. 

 

1. Tillgänglighet 

Den här aspekten belyser hur informationssystemet skall finnas tillgänglig för användaren, 

förslagsvis: webbapplikation, datorklient eller applikation i mobil och surfplatta. Valet utav 

plattform kan påverka samtliga aspekter inom teknisk interoperabilitet med hänseende till att 

utformningen skapar grundförutsättningen för kommunikation och plattform/enhet (Kubicek, 

Cimander & Scholl  2011; Rezaei, Chiew, Lee & Aliee  2014). 

 

2. Kommunikationsprotokoll 

Samverkande system kräver ett kommunikationsprotokoll med hänseende till att samtliga 

involverade informationssystem skall förstå varandra. Därav behövs data definieras utifrån ett 

givet protokoll med målbilden att system skall erhålla god kommunikationsförmåga. 

Protokollets huvuduppgift är att bistå med konkreta regler som de samverkande 

informationssystemen skall förhållas till vilket blir en grundförutsättning och ett initialt steg vid 

utformning av ett samverkande system (Vernadat, 2010).  
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3. Plattform/enhet 

Den här aspekten belyser valet av plattform vilket inkluderar hård- samt mjukvaruaspekten. 

Plattformen syftar till hur användaren skall nyttja ett utvecklat informationssystem, vilket 

skapar ett flertal krav gällande organisationens hård- samt mjukvara. Valet av plattform/enhet 

har stor påverkan utifrån tillgänglighetsaspekten på grund av att tillgängligheten kan medföra 

skilda begränsningar eller möjligheter (Rezaei, Chiew, Lee & Aliee  2014).  

 
Tabell 1 – Resultat, teknisk interoperabilitet med dess frågeställningar. 

Aspekt Lösning Motivering 

Teknisk interoperabilitet   

1. Hur ska informationssystemet 

finnas tillgängligt? 

 

  

2. Vilket/vilka 

kommunikationsprotokoll skall 

användas? 

 

  

3. Vilken/vilka plattform/enhet 

skall användas? 

 

  

4.2 Semantisk interoperabilitet 

Nästkommande del i ramverket behandlar semantisk interoperabilitet med hänseende till dess 

frekventa återkomst inom studerad litteratur där flertalet forskare belyser relevansen av en 

gemensam begreppslista. Det här inkluderar förståelse och insikt för skilda begreppsbetydelser 

vilket därmed skall upprättas vid samarbeten mellan verksamheter. Begreppsbetydelsen är 

central i den bemärkelsen att otydligheter kan bidra till små eller stora felsteg vilket kan 

innebära negativa följdkonsekvenser (European Commission, 2008). Sedermera skall dessa 

begrepp förekomma som attribut i ett informationssystem, vilket blir utgångspunkten för 

samtliga involverade parter där individernas förståelse är central för att praktiskt kunna 

genomföra samtransporter. Semantisk interoperabilitet uppnås när samtliga involverade system 

kan förstå och tolka den information som utbyts mellan dem (Mouzakitis, Sourouni & Askounis  

2009). Det är vitalt att användare kan tyda samt förstå innebörden av systembegrepp på ett 

likartad viss för att ändamålsenligt och effektivt kunna utnyttja systemet för bokning av 

samtransporter. I litteraturstudien identifieras att semantisk interoperabilitet primärt berör 

begrepp, tolkning och innebörd vid samverkan vilket medför informationskrav från involverade 

intressenter. Därav har litteraturstudien grundat nedanstående aspekter inom semantisk 

interoperabilitet vilket klarläggs i Tabell 2. 

 

1. Begreppslista 

En gemensam begreppslista skall erhållas där samtliga berörda parter måste förstå dess 

innebörd (European Commission, 2008). Listans utgångspunkt är utifrån Folinas, Manikas och 

Manos (2006) samt insamlad empiri vilket sammanslaget frambringar en övergripande och 

konkret dokumentation med vitala begrepp samt dess innebörd. De här begreppen bör 

sedermera användas inom informationssystemet där samtliga involverade parter erhåller varsin 

lista med motivet att täcka eventuella kunskapsgap inom begreppsområdet. 

 

2. Informationsdelning 

Semantisk interoperabilitet kräver en viss grad av informationsdelning mellan berörda 

organisationer. Det här innebär att organisationer måste vara villiga att delge viss information 

för att möjliggöra samtransporter. Informationen bör kartläggas i ett tidigt skede för att 
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undersöka organisationernas vilja att delge vital information (Huong Tran, Childerhouse & 

Deakins  2016). 

 

3. Känslig information 

En del information karaktäriseras som känslig vilket medför att en genomgående undersökning 

bör initieras där samtliga berörda organisationer besvarar dess villighet att delge nödvändig 

information. Därav bör det finnas en matchning mellan den information som organisationer 

måste delge samt den information som organisationen är villig att delge (Huong Tran, 

Childerhouse & Deakins  2016; Folinas, Manikas och Manos 2006). 

 

4. Information vid bokning 

De organisationer som skall nyttja ett informationssystem behöver en viss mängd information 

för att kunna genomföra samtransporter. Informationen skall delas från de som erbjuder 

transporten, oavsett om aktören är ett transportbolag eller privatperson. Den här informationen 

anses viktig för att samtransporter skall kunna genomföras där dimension på lastutrymme, 

datum och tid för en given transport är central information (Huong Tran, Childerhouse & 

Deakins  2016). 

 

5. Information som transportör är villig att delge 

Det finns information som transportören måste delge för att samtransporter skall kunna 

genomföras. Den här informationen kan vara känslig, därav är det viktigt att transportören kan 

delge relevant information. Det är viktigt att klargöra den information som transportören måste 

delge för att kunna undersöka de tänkta transportörernas vilja att kunna dela den här 

informationen (Huong Tran, Childerhouse & Deakins  2016).  

 
Tabell 2 - Resultat, semantisk interoperabilitet med dess frågeställningar. 

Aspekt Lösning Motivering 

Semantisk interoperabilitet   

1. Gemensam begreppslista. 

 

  

2. Information som måste delas 

mellan företag. 

 

  

3. Information som företag är 

villiga att dela med sig av. 

 

  

4. Information som företag 

behöver för att kunna boka 

samtransporter. 

 

  

5. Information som transportören 

villiga att dela med sig av. 

  

 

4.3 Syntaktisk interoperabilitet 

Tredje delen inom ramverket kartlägger den syntaktiska dimensionen inom interoperabilitet 

vilket berör datautbyte och dess struktur mellan informationssystem (Rezaei et al.  2014). De 

meddelanden som skall utbytas bör nyttja ett givet märkspråk för att möjliggöra samverkan och 

erhålla förståelse samt tolkning hos involverade informationssystem. Syntaktisk 

interoperabilitet uppnås när involverade informationssystem har möjlighet att utbyta data med 

varandra. För att uppnå den här samverkan behövs ett märkspråk, syntax, med motivet att 

fastställa tolkning och dataförståelse mellan de olika informationssystemen (Kubicek, 
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Cimander och Scholl, 2011). Litteraturstudien har mynnat ut i en frågeställning inom syntaktisk 

interoperabilitet som visas i Tabell 3. 

 

1. Markup Language 

Vid informationsutbyte mellan två eller fler informationssystem krävs ett strukturerat 

märkspråk för att definiera den data och filer som utbyts mellan system. Den här aspekten 

involveras med hänseende till att de involverade systemen skall kunna samverka på ett 

genomgående plan (Kubicek, Cimander och Scholl, 2011). 

 
Tabell 3 – Resultat, syntaktisk interoperabilitet med dess frågeställning. 

Aspekt Lösning Motivering 

Syntaktisk interoperabilitet   

1. Vilket Markup Language skall 

användas? 
  

4.4 Organisatorisk interoperabilitet 

Fjärde delen inom ramverket berör olika aspekter inom organisatorisk interoperabilitet samt hur 

den här dimensionen kan uppnås på ett tillfredsställande tillvägagångssätt. SMEIF har ett 

snävare fokus kring organisatorisk interoperabilitet med hänseende till att samarbete och 

samverkan mellan organisationer befinns på en mer praktiskt nivå. Däribland inkluderas 

målbeskrivning samt rent praktiska överenskommelser vilket åsidosätts inom SMEIF. 

Ramverket berör dock ägandeförhållande av ett utvecklat system samt förvaltning och drift 

vilket identifierats som nödvändiga aspekter. Organisatorisk interoperabilitet belyser främst 

utformandet av ett samverkande informationssystem samt organisationers förmåga till effektiv 

kommunikation trots hög variation av informationssystem samt infrastruktur (Rezaei et al.  

2014). Dimensionen anses utgöra en central grund för interoperabilitet med motivet att 

gemensamma mål och praktiska detaljer skall färdigställas initialt. Det här innebär att 

organisationer anses interoperabila när de är villiga och har möjlighet att ingå samarbete 

tillsammans med andra verksamheter med motivet att erhålla en ändamålsenlig 

samtransporttjänst (European Commission  2008; Hellman  2010). Nedan i Tabell 4 presenteras 

den organisatoriska aspekten samt berörda frågeställningar. 

 

1. Äganderätt av källkod 

Vid utveckling utav ett informationssystem tillkommer aspekter inom källkod där beslut kring 

äganderätt framlyfts. Äganderätt av källkod kan placeras hos bland annat kommunen, 

involverade organisationer eller ett transportbolag. Baserat på källkodens ägande kan ett flertal 

övriga aspekter påverkas, däribland egenintresse (Chen och Daclin 2006). 

 

2. Förvaltning 

Informationssystemet skall förvaltas och eventuellt vidareutvecklas samt underhållas. Den här 

aspekten belyser förvaltning och dess kringliggande områden där motivet är att fastställa ansvar 

inom dessa områden. Förvaltningsaspekten är central med hänseende till att det påverkar 

framtida utveckling och underhåll vilket kan påverka kritiska faktorer eftersom 

informationsteknologiska system kräver kontinuerlig uppdatering och underhåll (Chen och 

Daclin 2006). 
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Tabell 4 – Resultat, organisatorisk interoperabilitet med dess frågeställningar. 

Aspekt Lösning Motivering 

Organisatorisk interoperabilitet   

1. Vem skall äga koden? 

 

  

2. Vem skall förvalta systemet? 

 

  

4.5 Kulturell interoperabilitet 

Femte delen inom ramverket belyser kulturell interoperabilitet som tilldelas mindre utrymme. 

Det här med motivet att kulturell interoperabilitet vanligen behandlar samarbeten mellan länder 

och kulturer vilket gör att dimensionen nedprioriteras med hänseende att SMEIF inriktas 

gentemot ett givet land samt geografisk position. Dock kan det kulturella perspektivet belysa 

företagskulturer samt språkskillnader vilket medför att nivån delvis beaktas inom ramverket. 

Kulturell interoperabilitet uppnås och beaktar gränsöverskridande grupper vilket kan inneha 

skilda språkkunskaper samt kulturer dock med den gemensamma aspekten att bedriva intressen 

för att utveckla kostnadseffektiva aktiviteter och processer (Rezaei et al.  2014). Det här innebär 

att kulturell interoperabilitet främst berör språk- och kulturaspekten inom SMEIF vilket 

presenteras i Tabell 5. 

 

1. Språkhantering 

Vid systemutformning skall utvecklingen beakta språkhantering med motivet att understödja 

verksamhetsspråken. Finns det verksamheter inom de involverade organisationerna som 

använder olika språk är det här ett motiv till att utveckla ett informationssystem som stödjer 

samtliga språk alternativt erhålla en lösning med ett språk som samtliga involverade parter 

behärskar (Koussouris, Lampathaki, Mouzakitis, Charalabidis och Psarras 2011).  
 

Tabell 5 – Resultat, kulturell interoperabilitet med dess frågeställning. 

Aspekt Lösning Motivering 

Kulturell interoperabilitet   

1. Vilket språk skall användas för 

systemet? 

  

 

4.6 Legal interoperabilitet 

Den sjätte och slutliga delen behandlar problematik och dilemman på en juridisk nivå vilket 

primärt inriktas gentemot lagskillnader mellan involverade länder (Goldkuhl 2008). Därmed 

nedprioriteras den legala aspekten med hänseende till att SMEIF initialt skall bistå med 

principer och riktlinjer till SME inom en given nation. Dock innefattar legal interoperabilitet 

problematik inom ansvarsfrågor vilket kan sammankopplas gentemot godsskador vid 

samtransporter samt lagar och regler som kan utgöra hinder för data- och informationsutbyte 

(Hellman 2010). Det kan sedermera definieras som rättigheter samt skyldigheter gentemot 

involverade parter vilket beaktas inom SMEIF och presenteras enligt Tabell 6. 

 

1. Ansvarsfördelning privatperson 

Ansvarsfördelning är en central aspekt inom legal interoperabilitet vilket belyser eventuella 

godsskador (Hellman 2010). Aspekten kan anses som kontroversiell eftersom privatpersoner 

vanligtvis inte nyttjar en försäkring som kan täcka eventuella skador.  
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2. Ansvarsfördelning transportbolag 

Den lösning som framkommer vid aspekt 1 inom legal interoperabilitet skiljs från lösningen 

inom den här aspekten. Det här med hänseende till att aspekten berör transportbolag vilket kan 

innebära skilda regelverk där dessa bolag kan skyddas med hjälp av en försäkran. 
 

Tabell 6 – Resultat, legal interoperabilitet med dess frågeställningar. 

Aspekt Lösning Motivering 

Legal interoperabilitet   

1. Vem bär ansvaret för skador på 

gods vid transport av privatperson? 

 

  

2. Vem bär ansvaret för skador på 

gods vid transport av 

budfirma/transportbolag? 
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5 Sammanställning av intervjuer 
Studien omfattar sex telefonintervjuer och utfördes tillsammans med fem organisationer som 

har ett bokningsperspektiv och en intervju där verksamheten har ett särskilt förhållandesätt till 

ett eventuellt informationssystem.   

5.1 Intervju 1 – Informant 1 

Från intervjun framkom att företaget använder Schenker vid godstransporter vilket medför att 

bokning sker genom Schenkers hemsida vilket informanten beskrev som en enkel process. 

Informanten menar att de valde Schenker som godstransportör med motivet att bolaget har 

förmånliga priser och god tillgänglighet. 

 

Vidare klarlade informanten att företaget inte har några problem med ett systembyte från 

Schenker till ett utvecklat samtransportsystem, dock skall ett nyutvecklat system vara enkelt, 

tillgänglig och heltäckande. Informanten menar att företaget är villiga att ersätta nuvarande 

informationssystem eller transportbolag om det nyutvecklade systemet erhåller en tjänst som 

möjliggör samtliga bokning från en applikation. Det här innebär att samtransportsystemet skall 

täcka upp samtliga transporter från organisationen. 

 

Informanten beskrev att de kan tillåta privatpersoner som transportörer av deras gods om en 

försäkring som skyddsnät. Vidare krävs att privatpersonen har ett större transportfordon med 

hänseende till att organisationen framför allt transporterar gods av större karaktär vilket medför 

att de inte ryms i vanliga personbilar. Informanten beskrev att de nyttjar Apples miljöer på 

datorer samt företagstelefoner samtidigt som de menar att systemet inte behöver utvecklas på 

en specifik plattform, så länge tjänsten är lättillgänglig. Dock framkom önskemål om flexibilitet 

och tillgänglighet där informanten vill kunna använda tjänsten oavsett enhet och utan ett 

systemberoende. 

 

De beskrev sedermera att de inte uppfattar problematik vid den informationsdelning som krävs 

för att skapa ett informationssystem för samtransporter. Informanten ansåg att den föreslagna 

informationen: datum för transport, dimension på lastutrymme, tid för upphämtning och 

leverans, typ av transport samt kvarvarande utrymme på färdmedlet uppfattas som rimlig vid 

en sambokning. 

 

Informantens åsikt kring ägande och förvaltning lutas åt att transportbolaget bör äga ett 

utvecklat system. Dock påpekade informanten att det kan bli problematiskt om ett flertal aktörer 

agerar transportör, då blir ägandebilden fragmenterad. De ansåg att transportören skall stå för 

ansvar och eventuell ersättning av skador på gods oavsett om det är ett företag eller privatperson 

som tar sig an ett givet transportuppdrag. Slutligen klargjorde informanten att svenska är att 

föredra, dock är en engelsk version relevant. 

5.2 Intervju 2 – Informant 2 

Andra intervjun utfördes med Informant 2 där det framkom att de använder DHL samt PostNord 

vid godstransporter. Informanten klargjorde att de använder ett bokningssystem på datorn i 

dagsläget för bokning av deras transporter. Vidare beskrev informanten att de inte riktigt är 

säkra på om de skulle nyttja ett bokningssystem för samtransporter. Motiveringen till det här 

beskrevs som att de i dagsläget inte har några frakter på Orust eftersom deras kunder och de 

flesta leverantörer ligger utanför kommunen. Informanten redogjorde också för att de kanske 

är villiga att byta fraktbolag för att kunna boka samtransporter via ett gemensamt 

bokningssystem med samma motivering som på föregående råga.     
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Informanten beskrev att de skulle tillåta privatpersoner som transportörer av deras gods när det 

är möjligt. Vidare i intervjun så beskrev informanten att de nyttjar Windows miljöer på datorer 

och Apples operativsystem IOS till deras smartphones samtidigt som de menar att systemet inte 

behöver utvecklas på en specifik plattform då de helst ser att systemet är tillgängligt via en 

hemsida i form av en webbapplikation. Motiveringen till att informationssystemet skall erhållas 

via en webbapplikation beskrevs som att det känns tryggt att kunna skriva ut kvittens och 

frakthandlingar direkt samtidigt som det blir lättillgängligt eftersom de kan tänka sig att 

använda telefonen för att boka transporter.   

 

Vidare klargjordes att de inte uppfattar någon problematik vid den informationsdelning som 

krävs för att utveckla ett informationssystem för samtransporter.  Informanten beskrev att de 

inte har några problem att dela med sig av information i form av exempelvis: dimension på 

gods, upphämtningsadress, leveransadress, vikt och vilken typ av vara som skall fraktas, 

exempelvis kylvara och frysvara. Intervjupersonen ansåg att den föreslagna informationen 

datum för transport, dimension på lastutrymme, tid för upphämtning och leverans, typ av 

transport samt kvarvarande utrymme på färdmedlet uppfattas som rimlig vid en sambokning. 

 

Informantens åsikt kring ägande och förvaltning lutas åt att ett transportbolag bör äga ett 

utvecklat system. Informantens motivering till den här åsikten var att den som skall utföra 

arbetet bör utforma systemet så att det erbjuder rätt funktionalitet och passar situationen. 

Intervjuinformanten beskrev också att det är viktigt att någon ansvarar och sköter faktureringen 

och det mest naturliga ansågs vara transportbolaget. Informanten menade att transportören skall 

stå för ansvar och eventuell ersättning av skador på gods om det är ett företag som tar sig an ett 

givet transportuppdrag. Vid transporter av privatpersoner ansåg informanten istället att 

beställaren av transporten skall ansvara för eventuella skador och slutligen klargjorde 

informanten att svenska är att föredra som språk i ett bokningssystem.  

5.3 Intervju 3 – Informant 3 

Informanten berättade att de är tveksamma till att vilja genomföra ett systembyte om 

möjligheten uppkommer med samtransporter. Det här med hänseende till tidsaspekten, 

informanten klarlade att deras gods skickas på dagligbasis och att de därmed primärt prioriterar 

tid.  

 

Vid intervjun med företaget framkom att de nyttjar PostNords tjänster till 90 % av 

transporttillfällena vilket som tidigare nämnts sker varje dag. Därav använder de inget 

bokningssystem i dagsläget med hänseende till den dagliga upphämtningen. Därefter berättade 

informanten att de inte är villiga att byta till ett annat transportbolag om eftersom PostNord 

täcker störst geografisk omfattning samtidigt som de levererar på kort tid. 

 

Vidare beskrevs att de använder Windows på datorerna inom organisationen och Android som 

operativsystem på mobila enheter. Informanten ser gärna att ett utvecklat informationssystem 

för samtransporter tillhandahålls via en datorklient med hänseende till att organisationen 

prioriterar enkelhet och tid.  

 

Informanten berättade att den information som behövs för att genomföra en bokning är: datum 

för transport, dimension på lastutrymme och tid för upphämtning. Vidare uppfattades ingen 

problematik med att dela den information som krävs för att kunna utföra en samtransport.  

 



 

- 29 - 

 

Därefter ansåg informanten att transportbolaget bör äga och förvalta ett eventuellt 

informationssystem eftersom det troligtvis blir enklast. De legala aspekterna som kan 

uppkomma vid transport, framför allt skador på gods, bör bekostas av transportören. De menar 

att det gäller både när transportören är en privatperson och organisation. Slutligen berättade de 

att ett informationssystem bör utvecklas till det svenska språket.  

5.4 Intervju 4 – Informant 4 

Under intervjun med informanten framkom att de endast använder transporter som går direkt 

in till organisationen vilket medför att de inte väljer ett transportbolag utan valet sköter deras 

leverantörer. Det här innebär att organisationen inte använder ett bokningssystem i dagsläget 

med hänseende till att inga transporter bokas av dem. 

 

Informanten beskrev att de inte har några problem med att utföra ett systembyte vilket grundas 

mycket i att de för närvarande inte genomför några godstransporter. Dock hävdade informanten 

att de kan tillåta privatpersoner som transportörer av gods om det skulle bli aktuellt att inför ett 

samtransportsystem och om deras verksamhet skulle införa transporter. 

 

Vidare berättade informanten att de använder Windows på deras datorenheter medan de nyttjar 

Apple och IOS på deras bärbara enheter där smartphone lyfts som enhet. Därefter klarlades att 

ett samtransportsystem bör utvecklas som en applikation i smartphone eller surfplatta enligt 

informanten, det här med hänseende till att deras bransch kräver flexibilitet. Informanten 

nämnde att restaurang- och kökschefer vanligtvis är på språng vilket innebär att ett 

informationssystem skall vara flexibelt och lättillgängligt. 

 

Informanten menar att de inte ser något dilemma med den informationsdelning som krävs för 

att utveckla ett informationssystem för samtransporter. De beskrev att denne inte uppfattar 

någon problematik med att delge information om dimension på gods, upphämtningsadress, 

leveransadress, leveranstid, önskad transporttid, vikt och typ av vara. Därefter lyfte informanten 

att denne behöver följande attribut för att kunna genomföra en sambokningstransport datum för 

transport, tid för upphämtning och typ av transportfordon. 

 

Sedermera beskrevs de legala aspekterna kring ägande och förvaltning, där klarläggs att 

samtliga deltagande organisationer bör äga, uppdatera och underhålla ett utvecklat 

informationssystem. Informanten menar att det här blir ett demokratiskt tillvägagångssätt där 

samtliga organisationer kan påverka utvecklingen och minska egenintresset som skulle kunna 

uppstå om en given organisation äger och förvaltar informationssystemet. Därefter klarlade 

informanten att transportbolaget bör stå för eventuella skador som kan uppkomma under 

transporten av dess gods, det här gäller vid större godstransporter och när en verksamhet står 

bakom transporten. De tillade att om en privatperson skall transportera mindre gods kan 

eventuella godsskador delas mellan beställaren och transportören. Slutligen delgav informanten 

att ett eventuellt informationssystem bör tillhandahållas på svenska. 

5.5 Intervju 5 – Informant 5 

Informanten klarlade att de nyttjar transporttjänster genom framför allt Schenker samtidigt 

menar de att ett byte från nuvarande transportbolag till ett gemensamt sambokningssystem är 

en klar möjlighet. I dagsläget bokar organisationen transporter genom telefon där de ringer 

transportbolaget vid en eventuell bokning. Därefter beskrev informanten att det största motivet 

till att använda ett sambokningssystem är den resursbesparing som uppkommer. 
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Vidare tillade informanten att de är villiga att både införa ett gemensamt informationssystem 

samtidigt som de kan tänka sig att byta fraktbolag för att realisera den här möjligheten. 

Sedermera berättade informanten att de inte är villiga att låta privatpersoner genomföra 

transporter av dess gods utan ser snarare att ett bolag står bakom de här transporterna. 

 

Inom organisationen används Windows som operativsystem på deras datorer medan de nyttjar 

en salig blandning av operativsystem på deras mobila enheter, bland annat IOS, Android och 

Windows. Vid frågeställningen om hur de vill erhålla ett informationssystem för samtransporter 

så klarlade informanten att en webbapplikation är ett bra tillvägagångssätt. 

 

Därefter menar informanten att de inte ser någon problematik med att delge den information 

som anses vital för att genomföra ett informationssystem för sambokningar. De lyfte att de 

behöver den här informationen för att kunna utföra en bokning: datum för transport, dimension 

på lastutrymmet, tid för upphämtning, typ av transport samt kvarvarande utrymme på transport 

som bokas. 

  

Slutligen klarlade organisationen information gällande ägande och förvaltning, där menar 

informanten att ett informationssystem bör ägas och uppdateras av Orust kommun. Vidare 

menar de att eventuella skador som uppkommer på godset skall bekostas av transportören i 

samtliga situationer vilket medför att både organisationer och privatpersoner skall stå till svars 

om skador uppstår. Därefter berättade informanten att ett kommande informationssystem med 

fördel kan utvecklas till svenska som språk. 

5.6 Intervju 6 – Informant 6 

Intervjun genomfördes med Informant 6 som är verksamma inom transportsektorn. Intervjun 

utgick från ett flertal frågor (se Bilaga 2), dock med små modifieringar från resterande 

intervjuers frågor med hänseende till att företaget har ett annat förhållandesätt gentemot 

systemet än de organisationer som skall boka en transport. 

 

Informanten påbörjade intervjun med en nulägesbeskrivning av transporter där denne lyfte att 

flertalet av organisationens bokningar är upphandlade inom kommunalverksamhet med ett 

ramavtal som utgångspunkt. Dock kan det tillkomma transporter utöver de upphandlade, både 

från privatperson samt organisationer, vilket sker genom telefonsamtal, SMS, mail eller 

hemsidans kontaktformulär. Informanten beskrev att de i dagsläget använder PC med 

operativsystemet Windows men det finns möjlighet till användning av Mac. Samtidigt tillades 

att de framför allt använder IOS som operativsystem i sina telefoner.  

 

Vidare ansåg organisationen att ett eventuellt bokningssystem för samtransporter inom Orust 

kommun bör tillhandahållas via hemsida alternativt en applikation i mobil och surfplatta. Det 

här med motivet att systemet bör vara lättillgängligt, enkelt och flexibelt. 

 

För att boka en transport är viss information nödvändig, informanten belyste följande 

information som vital vid en transportbokning: dimension, vikt, typ av vara, brandkänslighet, 

farligt gods, antal samt klockslag för upphämtning och leverans. Utöver dessa attribut ansågs 

ytterligare en aspekt central vid godshämtning: hur är varan förpackad? Vilket ledde till 

frågeställningar kring eventuella hjälpmaskiner eller verktyg som skall användas vid leverans. 

Vidare lyfte informanten att godssorten medför skilda krav gällande färdmedlet där bland annat 

tyngre kollin kräver större lastbilar och kylvaror bör köras med speciella fordon. Informanten 

lyfte att deras organisation inte besitter problematik kring den informations- och datadelning 

som anses nödvändig för att erhålla ett samtransportssystem. 
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Inom de organisatoriska aspekterna kring systemägande bör kommunen stå som ägare, ansåg 

informanten. Det här med hänseende till att de anses som opartiska och därmed bidra till 

förenkling av skötsel samtidigt som de inte har ett eget vinstintresse vilket skulle kunna bli ett 

dilemma om den största organisationen driver systemet. 

 

Gällande ansvarsfrågorna beskrev informanten att transportbolaget alternativt transportören bör 

ansvara för eventuella skador på godset under transporten. De är i dagsläget transportör och 

nyttjar en transportförsäkring vilket täcker eventuella skador som kan uppkomma på godset. 

Slutligen ansåg informanten att ett utvecklat informationssystem bör presenteras på svenska, 

dock kan engelska vara ett bra komplement vid behov. 
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6 Resultat och analys 
Avsnittet klarlägger vardera interoperabilitetsnivå där dimensionen presenteras för att 

sedermera appliceras gentemot organisationer inom Orust kommun. Det här har genomförts 

med hjälp av insamlad empiri och i kombination med litteraturstudien. Appliceringen innefattar 

en lösning på aspekten/frågeställningen samt en motivering till den valda lösningen. 

6.1 Teknisk interoperabilitet 

Teknisk interoperabilitet uppnås när involverade informationssystem och kringliggande 

utrustning möjliggör utbyte av tjänster samt information. Det här innefattar såväl hårdvaru- som 

mjukvarukomponenter, system och plattformar vilket främjar kommunikation mellan diverse 

maskiner och system. Med hänseende till dessa aspekter behövdes organisationernas åsikter 

kring huruvida informationssystemet skall vara tillgängligt med syfte att besvara den första 

frågeställningen inom teknisk interoperabilitet. Insamlad data utifrån empirin, intervjuer, 

påvisade att Informant 2, 4, 5 och 6 vill erhålla ett informationssystem via en webbapplikation 

alternativt en applikation till smartphone och/eller surfplatta. Informant 1 klarlade ingen 

specifik plattform för ett informationssystem, dock tydliggjorde de att tjänsten skall vara enkel, 

lättillgänglig samt flexibel. Den här motiveringen sammanfaller med de fyra tidigare nämnda 

informanterna. 

 

Informanternas behov av ett lättillgängligt informationssystem som är teknikoberoende kan 

tillhandahållas med hjälp av en webbapplikation. Microsoft (2017) beskriver en 

webbapplikation samt dess styrkor vilket med fördel kan sammankopplas gentemot situationen 

på Orust kommun. Initialt presenteras karaktären av dess gränssnitt och system som en styrka 

och fördel med hänseende till att den kan utvecklas plattformsoberoende vilket var ett önskemål 

från Informant 6. Det här i kombination med det faktum att organisationerna i dagsläget 

använder olika operativsystem på dess datorer och smartphones, vilket skapar dilemman vid 

systemutveckling gentemot enskilda operativsystem och plattformar. Önskemål om 

lättillgänglighet och flexibilitet framkom från Informant 1, 2, 4 och 6. Det här identifieras som 

ytterligare en fördel med hänseende till att webbapplikationer erhåller en hög tillgänglighet med 

motivet att den tillhandahålls via Internet.  Under förutsättning att individen alternativt 

organisationen har Internetuppkoppling samt lämpliga plattformar kommer 

informationssystemet vara tillgängligt eftersom programvaran drivs genom en webbläsare 

(Rosen & Shklar  2009). 

 

Valet av mjukvara, webbapplikation, medför en rad följdaspekter med framför allt hänseende 

till kommunikationsprotokoll vilket skall stödja datautbyte och säkerhet. Som protokoll kan 

HTTP nyttjas vid kommunikation över Internet vilket möjliggör datautbyte mellan en 

webbserver och en plattform, förslagsvis dator, surfplatta eller smartphone (Rosen & Shklar  

2009). Det här är en nödvändighet med hänseende till att plattformen som användaren nyttjar 

kommer behöva erhålla data och information från databasen som i sin tur ligger på en 

webbserver. Det här blir motivet för att använda HTTP som kommunikationsprotokoll vid en 

webbapplikation. Vidare kan HTTP stärkas och tillhandahålla en krypterad kommunikation 

vilket benämns HTTPS, det bidrar till en högre grad av säkerhet gällande datautbyte (Rosen & 

Shklar  2009). Genom att använda en krypterad anslutning skyddas känslig information vilket 

kan vara en fundamental förutsättning för att involverade organisationer skall delge 

information. Fler kommunikationsprotokoll kan behöva användas baserat på vilken datasort 

samt vilka informationssystem som skall integreras med samtransporttjänsten. Nedan i Tabell 

7 presenteras resultaten från gjord analys av insamlad empiri. 
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Tabell 7 – Analys, från empiri, teknisk interoperabilitet med applicering. 

Aspekt Lösning Motivering 

Teknisk interoperabilitet   

Hur ska informationssystemet 

finnas tillgängligt? 

Webbapplikation Webbapplikation erbjuder hög 

tillgänglighet och flexibilitet 

genom samtliga enheter. 

 

Vilket/vilka 

kommunikationsprotokoll skall 

användas? 

 

HTTP, HTTPS Valet av webbapplikation medför 

att de här protokollen med fördel 

kan användas. 

Vilken/vilka plattform/enhet skall 

användas? 

Samtliga med 

Internetuppkoppling. 

Alla plattformar kommer kunna 

nyttjas så länge de har en 

Internetuppkoppling tillgänglig. 

6.2 Semantisk interoperabilitet 

Den första frågeställningen inom aspekten semantisk interoperabilitet berör en gemensam 

begreppslista. Den här listan är nödvändig eftersom de involverade parterna, människor och 

system, skall kunna förstå den data och information som utbyts. Via studiens empiriska 

datainsamling, intervjuer, kombinerat med litteraturstudien har en gemensam begreppslista 

frambringats. Intervjuerna bidrog primärt med åsikter kring organisationernas behov av viss 

information samt deras vilja att delge kritisk information till ett samtransportssystem. Genom 

empirin identifieras att samtliga informanter är villiga att delge data som anses som nödvändig. 

Vidare bidrog intervjuerna med åsikter kring information som de anser nödvändig för att de 

skall kunna genomföra bokning av en transport. Nedan i Tabell 8 presenteras resultaten från 

gjord analys av insamlad empiri. 

 
Tabell 8 – Analys, från empiri, semantisk interoperabilitet med applicering. 

Aspekt Lösning Motivering 

Semantisk interoperabilitet   

Gemensam begreppslista. 

 

Se begreppslista nedan i Tabell 9, 

10, 11, 12 och 13. 

Begreppslistan grundas på 

intervjuer och artiklar kring 

nödvändig information/attribut. 

 

Information som måste delas 

mellan organisationer. 

 

Dimension på gods, 

hämtningsadress, leveransadress, 

vikt, typ av vara. 

De här attributen kommer behöva 

delas mellan organisationer för att 

samtransporter skall vara möjligt. 

 

Information som organisationer är 

villiga att dela med sig av. 

 

Dimension på gods, 

hämtningsadress, leveransadress, 

vikt, typ av vara. 

Organisationer är villiga att dela 

den informationen som krävs för 

att samtransporter skall vara 

möjliga. 

 

 

 

Information som organisationer 

behöver för att kunna boka 

samtransporter. 

 

Datum och tid för upphämtning, 

dimension på lastutrymme, typ av 

transport, kvarvarande utrymme 

på transport. 

 

Attribut som organisationer 

kommer behöva för att boka 

samtransporter. 

Information som transportören(er) 

villiga att dela med sig av. 

Datum för transport, dimension på 

lastutrymme, tid för upphämtning, 

typ av transport, kvarvarande 

utrymme på transport. 

Attribut som transporten måste 

dela med sig av till 

informationssystemet för att 

samtransporter skall möjliggöras. 
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6.2.1 Begreppslista 

Nedan i Tabell 9, 10, 11, 12 och 13 presenteras de begreppslistor som är framtagna inom olika 

aspekter av en bokning av samtransporter. 
 

Tabell 9 – Begreppslista, semantisk interoperabilitet vid aspekten avsändare. 

Begrepp/attribut Obligatorisk/bör medfölja Förklaring 

Avsändare   

LeverantörsID 

 

Obligatorisk Ett ID som unikt identifierar 

organisationen som saluför 

produkten/tjänsten och bokar 

transport. 

 

Kontaktperson 

 

Bör medfölja Kontaktperson hos den 

organisation som bokar. 

 

Krav på leveranstid 

 

Bör medfölja Krav då godset senaste skall 

anlända till destination. 

 
 

 

Tabell 10 – Begreppslista, semantisk interoperabilitet vid aspekten hämtningsadress. 

Begrepp/attribut Obligatorisk/bör medfölja Förklaring 

Hämtningsadress   

Organisationsnamn/namn 

 

Bör vara med Namnet på den organisation eller 

hos den person där godset skall 

hämtas. 

 

Adress 

 

Obligatoriskt Adress där godset skall hämtas. 

 

Postnummer 

 

Obligatoriskt Postnummer dit godset skall 

hämtas. 

 

Ort 

 

Obligatoriskt Orten där godset skall hämtas 

E-post 

 

Bör medfölja E-postadress till person där godset 

skall hämtas. 
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Tabell 11 – Begreppslista, semantisk interoperabilitet vid aspekten leveransadress.  

Begrepp/attribut Obligatorisk/bör medfölja Förklaring 

Leveransadress   

KundID Obligatoriskt Ett ID som unikt kan identifiera 

organisationen som köpt 

produkten/tjänsten och tar emot 

transporten. 

 
Adress 

 

Obligatorisk Adress dit godset skall levereras. 

 

Postnummer 

 

Obligatoriskt Postnummer dit godset skall 

levereras. 

 

Ort 

 

Obligatoriskt Ort dit godset skall leverers. 

E-post Bör medfölja E-postadress till kontaktperson dit 

godset skall levereras. 
 

 

Tabell 12 – Begreppslista, semantisk interoperabilitet vid aspekten godsinformation. 

Begrepp/attribut Obligatorisk/bör medfölja Förklaring 

Godsinformation   

Antal kollin Obligatoriskt Antal kollin som skall skickas. 

 
Vikt 

 

Obligatorisk Vikten på godset som skall 

skickas. 

 

Kollityp 

 

Obligatoriskt Typ av kolli som skall skickas, 

exempelvis: paket, pall, brev osv. 

 

Dimension 

 

Obligatoriskt Dimension på godset som skall 

skickas, inklusive emballage. 

 

Godstyp Obligatorisk Typ av gods som skall skickas, 

exempelvis: kylvara, torrvara, 

farligt gods osv. 
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Tabell 13 – Begreppslista, semantisk interoperabilitet vid aspekten transportinformation. 

Begrepp/attribut Obligatorisk/bör medfölja Förklaring 

Transportinformation   

TransportID Obligatoriskt Ett unikt ID som kan identifiera 

transportören som erbjuder 

transporten. 

 
Kontaktperson 

 

Bör vara med Kontaktperson hos den som 

erbjuder transporten. 

 

Datum för transport 

 

Obligatoriskt Det datum då transporten kommer 

äga rum. 

 

Tid för transport 

 

Obligatoriskt Den tid då transporten äger rum. 

 

Dimension på lastutrymme Bör vara med Dimension på det lastutrymme 

som erbjuds av transportören. 

 

Typ av transport Obligatorisk Beskriver den typ av 

transportfordon som kommer 

användas, exempelvis kylbil, 

lastbil, personbil osv. 

 

Kvarvarande utrymme på transport Obligatorisk Beskriver hur mycket utrymme 

som finns kvar på transporten. 

 

6.3 Syntaktisk interoperabilitet 

Genom litteraturstudien har märkspråk identifieras som ett tillvägagångsätt för att definiera data 

med motivet att erhålla syntaktisk interoperabilitet. Området berör huruvida 

informationssystemet kan förstå den information som utbyts via exempelvis filer. Vid 

utvecklande av en webbapplikation kan därmed märkspråket Extensible Markup Language, 

XML, användas för att definiera meddelanden samt filer som skall skickas mellan involverade 

informationssystem. Decker, Melnik, Van Harmelen, Fensel, Klein, Broekstra, Erdmann och 

Horrocks (2000) beskriver XML som ett tillfredsställande angreppssätt för att uppnå syntaktisk 

interoperabilitet via Internet. Vidare beskrivs XML som ett märkspråk med låg inlärningskurva 

och enkelt att implementera vilket gör att språket med fördel kan nyttjas vid utveckling 

gentemot Internet (Khare & Rifkin  1997). Nedan i Tabell 14 presenteras resultaten från gjord 

analys av insamlad empiri. 
 

Tabell 14 – Analys, från empiri, syntaktisk interoperabilitet med applicering. 

Aspekt Lösning Motivering 

Syntaktisk interoperabilitet   

Vilket Markup Language skall 

användas? 

XML Bra märkspråk när 

informationssystemet inriktas 

gentemot Internet. 
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6.4 Organisatorisk interoperabilitet 

Framtagna aspekter inom organisatorisk interoperabilitet belyser främst äganderättigheter av 

källkod samt uppdatering och underhåll av informationssystemet. Från insamlad empiri, 

intervjuer, framkom att Informant 1, 2 och 3 ansåg att det bör vara transportbolaget som skall 

äga samt uppdatera informationssystemet. Det här motiverade informanterna med att de som 

utför tjänsten, transportörerna, bör förvalta och underhålla informationssystemet. Dock 

framkom, vid intervjun med Informant 5 och 6, att informationssystemet bör underhållas och 

drivas av kommunen. Det här med motivet att de anses som opartiska förvaltare vilket innebär 

minskat egenintresse och troligen bättre anpassning gentemot samtligas behov. Nedan i Tabell 

15 presenteras resultaten från gjord analys av insamlad empiri. 

 
Tabell 15 – Analys, från empiri, organisatorisk interoperabilitet med applicering. 

Aspekt Lösning Motivering 

Organisatorisk interoperabilitet   

Vem skall äga koden? Kommunen De anses som opartiska utan 

egenintressen. 

 

Vem skall förvalta 

informationssystemet? 

Kommunen De anses som opartiska och utan 

egenintresse. 

 

6.5 Kulturell interoperabilitet 

Kulturell interoperabilitet belyser frågeställningen om språk samt dess beaktande vid ett 

informationssystem. Den här nivån av interoperabilitet behandlar vanligen frågor gällande 

kulturella olikheter mellan separata länder, dock inriktas studien gentemot organisationer inom 

glest befolkade kommuner där de är lokaliserade inom samma landsgränser. Det här medför att 

aspekten får lägre relevans inom studien, den har dock inkluderats med hänseende till att 

organisationer kan nyttja olika språk internt. Därav blir språkaspekten relevant där samtliga 

informanter ansåg att informationssystemet skall tillhandahållas på svenska, Informant 1 och 6 

ansåg att informationssystemet kan kompletteras med engelska språket för att inte begränsa 

informationssystemets möjligheter. Nedan i Tabell 16 presenteras resultaten från gjord analys 

av insamlad empiri. 
 

Tabell 16 - Analys från empiri, kulturell interoperabilitet med applicering 

Aspekt Lösning Motivering 

Kulturell interoperabilitet   

Vilket språk skall användas för 

systemet? 

Svenska Samtliga organisationer har 

åsikten att informationssystemet 

skall tillhandahållas på svenska. 

6.6 Legal interoperabilitet 

Inom teorin fokuserar legal interoperabilitet på diverse lagar och regelverk som är verksamma 

mellan involverade länder. Det här kan bidra med problematik eftersom informationssystem 

skall samverka och utbyta data, gränsöverskridande, mellan länder. Dilemman inom datalager, 

informationspresentation och lagring är identifierade, vilket exkluderas inom studien med 

hänseende till att samtliga organisationer lyder under samma lagar och regelverk. 
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Vidare har det framkommit, utifrån litteraturstudien, att legal interoperabilitet berör ansvar, 

rättigheter och skyldigheter som uppkommer vid samverkan mellan organisationer. 

Ansvarsaspekten bedöms som central då det involverar de eventuella skador som kan 

uppkomma vid godstransporter. Det har identifierats två olika sorters ansvar vilket är enligt 

följande: (1) skador på gods vid transportbolag som transportör och (2) skador på gods vid 

privatperson som transportör. Vid intervjun med Informant 6 framkom att skador på gods 

genom deras tjänst skyddas av en transportförsäkring. Det framkom sedermera problematik av 

godstransporter genom privatpersoner med hänseende till att de vanligen inte besitter en sådan 

försäkring. 

 

Genom intervjuerna framkom att samtliga informanter var eniga kring transportbolagets ansvar 

vid godsskador. Det här var ett väntat resultat eftersom det i dagsläget finns många 

transportbolag samt avtal som täcker eventuella skador på gods. Däremot identifieras 

problematik kring godsskador vid privata transportörer. Informanterna var dock relativt eniga 

kring att transportören skall stå för eventuella kostnader och skador på gods vid 

samtransportering. Informant 1, 3, 5 och 6 ansåg att transportören skall ersätta skador vid de 

tillfällen som transporten utförs av en privatperson. De övriga intervjuerna påvisade att 

Informant 2 ansåg att beställaren skall stå för kostnaderna medan Informant 4 ansåg att det skall 

delas mellan beställare och transportör. Nedan i Tabell 17 presenteras resultaten från gjord 

analys av insamlad empiri. 

 

 
Tabell 17 – Analys från empiri, legal interoperabilitet med applicering 

Aspekt Lösning Motivering 

Legal interoperabilitet   

Vem bär ansvaret för skador på 

gods vid transport av privatperson? 

Transportören Merparten av informanterna ansåg 

att transportören skall ansvara för 

godsskador. 

 

Vem bär ansvaret för skador på 

gods vid transport av 

budfirma/transportbolag? 

 

Transportbolaget De har vanligen försäkring 

gällande godsskador. 
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7 Diskussion 
Under studiens progression har en gedigen mängd litteratur identifierats kring interoperabilitet 

där rapporten och dess teoretiska referensram endast berör en liten andel vilket medför att vitala 

aspekter kan blivit förbisedda. Det ramverk som utvecklats har sin utgångspunkt inom 

litteraturen vilket medför att om en mer omfattande litteratursökning genomförts finns 

möjligheten att ramverkets struktur och innehåll skulle särskiljas. Utifrån litteraturen har 

subjektiva bedömningar tillämpats baserat på kunskaper samt åsikter vilken kan bidra till att ett 

antal aspekter skulle behöva korrigeras med hänseende till att tillhandahålla ett mer generellt 

ramverk. 

 

Interoperabilitetskonceptet tar sin utgångspunkt i samverkade informationssystem där motivet 

är att utbyta information samt data vilket kan medföra en rad fördelar. Organisationer kan 

erhålla effektivare och mer ändamålsenliga affärsprocesser med hjälp av datadelning och 

samarbeten gentemot partners och externa aktörer. Dock finns en rad barriärer som skall 

övervinnas innan organisationer kan anses som interoperabila. De mest problematiska 

barriärerna återfinns inom dimensionen konceptuella barriärer där syntaktisk och semantisk 

inkompatibilitet är vanligt återkommande fenomen. Det här berör aspekten med samverkan där 

det anses som dilemman att skapa samarbete gentemot skilda organisationer eftersom de 

vanligen har olikheter inom struktur, datahantering och syntaxer. Utifrån de här barriärerna och 

dilemman har den gemensamma begreppslistan erhållit en central roll inom det utvecklade 

ramverket. Dess funktion är att frambringa en förståelse för de begrepp som skall tillämpas i ett 

gemensamt informationssystem samt hur olika system skall kunna integreras och tolkas 

likvärdigt. Konceptet med begreppslistan i den här studien kan jämföras med Folinas, Manikas 

och Manos forskning där de fastställt att gemensamma begrepp och förhållningssätt anses som 

nödvändigt för att erhålla ett standardiserat tillvägagångssätt vid datautbyte. Dock har forskarna 

enbart med data som skall spåras eftersom det var deras primära utgångspunkt medan vår studie 

tar med samtliga attribut som berör aktörerna och deras transporter. 

 

De begrepp som utvecklats i den här rapporten utifrån litteraturstudien samt intervjuerna, vilket 

erhållits från organisationer inom Orust kommun, kan behöva korrigeras vid en eventuell 

systemutveckling. Det här eftersom att situationen kan förändras och de involverade individerna 

som ansvarar för systemutvecklingen kan besitta skilda åsikter gentemot de som presenterats 

och nyttjas inom studien. Vidare har beslutsfattande skett kring applicering av ramverket utifrån 

ett relativt litet urval med hänseende till att endast sex organisationer bidragit med åsikter. Vid 

en mer omfattande studie finns en risk för annorlunda svarsresultat vilket direkt påverkar 

studiens slutresultat. 

 

Vidare återfinns tekniska barriärer inom interoperabilitet vilket vanligen sammankopplas till 

plattformar alternativt enheter och mjukvara i form av operativsystem. Studien har bemött den 

tekniska aspekten genom insamlad empirisk data i kombination med subjektiva bedömningar 

och därmed valt webbapplikation som tillvägagångssätt. Det här medför att 

informationssystemet blir enhets- och operativsystemsoberoende parallellt med dess fördelar 

kring tillgänglighet vilket är ett önskemål från flertalet organisationer. Den här 

utvecklingsformen kan korrigeras med hänseende till att teknologi och situation kan förändras 

till utvecklingstillfället. 

 

Ytterligare barriärer som beskrivs inom studiens teoretiska referensram är de organisatoriska 

som med fördel skall beaktas innan ett informationssystem utvecklas och implementeras. Inom 

den här dimensionen har ansvar och ansvarsstruktur stor betydelse där skillnader kan medföra 

samarbetssvårigheter mellan skilda organisationer vid data- och informationsutbyte. De 
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organisatoriska barriärerna berör primärt verksamheters ansvarsstruktur, vilket innefattar vem 

som får skapa, modifiera och underhålla data och system. De här frågorna bör kartläggas och 

besvaras initialt med motivet att erhålla en bättre samstämmighet vid ett färdigutvecklat 

informationssystem. Ansvarsaspekten kan därefter sammankopplas till vem som skall äga, 

förvalta och underhålla ett givet informationssystem. Organisationer inom studien var oeniga 

kring den här aspekten och tre organisationer ansåg att transportbolaget skulle äga ett 

samtransportsystem. Vidare påvisar insamlad empiri att två verksamheter ansåg Orust kommun 

och en ansåg att samtliga deltagare skall äga, förvalta samt underhålla informationssystemet. 

Studien valde att lägga ägande och uppdateringsansvaret hos Orust kommun eftersom de anses 

som mest opartiska och risken för egenintresse minskar radikalt i jämförelse med förvaltning 

och underhåll hos ett privatägd kommersiell organisation. 

 

Utöver att övervinna och beakta de barriärer och ansvarsfrågor som finns med i interoperabilitet 

behöver ett flertal beslut fattas gällande diverse aspekter för ett givet informationssystem. De 

kommunikationsprotokoll som har används i den här studien, HTTP och HTTPS, är grundade 

utifrån en begränsad mängd litteratur samt kunskap. Valen av kommunikationsprotokoll är 

sedermera grundade på utvecklingsplattformen, webbapplikation, vilken kan komma att 

förändras om fler svar erhållits från involverade organisationer. Valet av HTTPS, vilket är 

HTTP dock med undantaget att informationen krypteras genom publika och privata nycklar, 

möjliggör en säkrare anslutning gentemot samtliga involverade parter. Det här skulle kunna 

bidra till att fler organisationer väljer att använda informationssystemet eftersom känslig 

information kan skyddas. 

 

Slutligen kan det påpekas att det finns en uppsjö av litteratur gällande interoperabilitet där ett 

flertal studier gjorts inom likartade områden, dock i en betydligt större skala. Studier gällande 

samtransporter har utförts på en internationell nivå (se kapitel 3.1 Tidigare forskning) där det 

saknas studier kring interoperabilitet och samverkan mellan informationssystem i mindre skala, 

mellan organisationer inom glest befolkade kommuner. Dock har vår studie, genom tidigare 

forskning, anammat ett flertal olika koncept och verktyg för att minimera 

interoperabilitetsnivåer. Studien har anammat fyra skilda interoperablitetsnivåer som klarlagts 

vid forskning på transportaktörer på en europeisk nivå samtidigt som studiens begreppslista 

influerats av tidigare forskning inom spårning hos livsmedelskedjan. Tidigare forskning har 

sedan påvisat ett specifikt interoperabilitetshinder; organisationers motvilja att delge 

information. Dock har vår studie inte påträffat den här sortens problematik då samtliga 

organisationer hävdade att informationsdelningen för ett interoperabilt system inte skulle 

innebära några hinder. 

 

Vår studie har forskat kring kunskapsgapet där ett försök till att formge ett 

interoperabilitetsramverk utförts med målsättningen att skapa goda förutsättningar för 

samarbete mellan mindre organisationer.  Det skall sedan tilläggas att organisationerna varit 

selektivt utvalda vilket kan bidra till lägre generaliserbarhet eftersom de initialt påvisade ett 

intresse för studien. Studiens resultat kan därmed förändras om ett annat urval skulle tillämpas. 

Vidare forskning kommer krävas och viss revidering av ramverket kan behöva utföras beroende 

på förutsättningar och situation.  
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8 Slutsats 
Under studien har flertalet begrepp samt barriärer inom interoperabilitet och närbesläktade 

områden identifierats. En primär slutsats som identifierats är att det finns många hinder och 

barriärer att beakta vid utformandet av ett informationssystem gällande bokning av 

samtransporter. Svårigheterna bör kartläggas och övervinnas för att berörda organisationer skall 

erhålla de fördelar som interoperabilitet och informationssystemet kan medföra. En ytterligare 

slutsats är att det i dagsläget, vad studiens identifierat, inte tillhandahålls ett lämpligt ramverk 

för rapportens syfte. Det här har medfört att studien mynnat ut i ett egenutvecklat ramverk, 

SMEIF, för att täcka dess behov. 

 

Ett ramverk har utifrån ovanstående förutsättningar skapats där sex skilda 

interoperabilitetsnivåer identifierats och uppfattas som vitala. Nivåerna belyser olika 

dimensioner av interoperabilitet som bör beaktas vid utformning av ett informationssystem till 

bokning av samtransporter. Studien har fastslagit att följande interoperabilitetsnivåer är centrala 

att beakta: 

 

 

Teknisk Nivån belyser samverkansprinciper inom mjuk- och 

hårdvaruaspekten. Det här inkluderar tillgänglighet, 

kommunikationsprotokoll och plattform/enhet. 

 

Semantisk Nivån belyser system och människors tolkning samt förståelse av 

den information som utbyts. Det här innefattar gemensam 

begreppslista och informationsdelning från organisationerna och 

berörda transportörer.  

 

Syntaktisk Nivån belyser datautbyte mellan involverade system där 

märkspråk utnyttjas med motivet att definiera utbytet mellan 

informationssystemen. 

 

Organisatoriskt Nivån belyser organisatoriska aspekter där ramverket primärt 

berör ägandestrukturen samt förvaltning av ett givet 

informationssystem. 

 

Kulturell Nivån belyser och beaktar gränsöverskridande grupper vilket kan 

inneha skilda språkkunskaper samt krav inom de här områdena. 

 

Legal Nivån belyser och tar hänsyn till lagar och regler som kan 

innebära problematik vid datautbyte. Det här innefattar 

ansvarsfördelning vid transport vilket involverar privatpersoner 

samt organisationer. 

 

Ovanstående ramverk användes sedermera för att bemöta studiens forskningsfråga där 

företagsrepresentanter inom Orust kommun bidragit med information kring dess hjälpmedel 

och arbetsprocesser. Den här informationen nyttjades för att besvara ramverkets 

frågeställningar som därmed ger svar på forskningsfrågan, vilket är enligt följande: 

 

- Hur skulle en transporttjänst för mikro-, små- och medelstora företag i en glest befolkad 

kommun i Sverige kunna utformas utifrån ett interoperabilitetsramverk? 
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Ett informationssystem för samtransporter med inriktning mot mikro-, små- och medelstora 

företag inom glest befolkade kommuner bör utvecklas som en webbapplikation där 

HTTP/HTTPS protokoll bör nyttjas. Sedermera skall informationssystemet vara tillgängligt på 

samtliga plattformar/enheter med motivet att tillhandahålla en lättillgänglig tjänst. 

Informationssystemet skall kunna integreras med relevanta och önskvärda mjukvaror, 

förslagsvis inom redovisning och bokföring.   

 

Vidare fastställs att en gemensam begreppslista (se kapitel Begreppslista 5.2.2.1) bör fastställas 

med hänseende till att erhålla en samstämmighet mellan involverade aktörer. Information som 

skall delges mellan organisationer får en central utgångspunkt eftersom informationssystemet 

kräver en viss grad av datautbyte. Sedermera krävs att utbytet som sker mellan systemen märks 

upp för att främja samverkan mellan informationssystemen, vilket bör utföras med hjälp av 

märkspråket XML. 

 

Slutligen skall organisatoriska aspekter beaktas där en ägandefördelning bör struktureras 

tillsammans med förvaltning av informationssystemet. Studien påvisar att kommunen bör stå 

för ägandestrukturen och förvalta en given tjänst med hänseende till att den kommunala 

verksamheten kan anses som opartisk och utan ett egenintresse. Därefter kartläggs kulturell och 

legal interoperabilitet där studien fastslagit att informationssystemet skall utvecklas till svenska 

språket och transportören/transportbolaget skall ersätta eventuella godsskador. 

8.1 Forskningsbidrag 

Primärt bidrar studien till en sammanfattande beskrivning och grundförutsättningar för 

utveckling av ett informationssystem som skall tillhandahålla stöd vid samtransporter. Det här 

inkluderar informationsinsamling samt förslag på tillvägagångssätt för att bemöta de hinder och 

dilemman som kan uppstå vid samverkan mellan organisationer. 

 

Sekundärt bidrar studien till ett interoperabilitetsramverk, SMEIF, med inriktning gentemot 

organisationer som är belägna inom glest befolkade kommuner. Inom ramverket belyses en rad 

dimensioner där ett flertal frågeställningar och aspekter presenteras, vilket bör beaktas med 

motivet att skapa goda förutsättningar för utveckling av ett informationssystem. 

8.2 Vidare forskning 

Vidare forskning är lämplig kring interoperabilitet och situationen inom Orust kommun för att 

genomföra utvecklingen av ett informationssystem som kan hantera sambokningstransporter. 

Den här studien har endast berört en minoritet av de verksamma organisationerna inom Orust 

kommun där vidare forskning förslagsvis skulle omfatta en bredare population med tätare 

samarbete. Sedermera kan vidare forskning utföras med en mer detaljrik ansats med motivet att 

identifiera djupgående aspekter och problemområden. Nuvarande studie berör enbart 

frågeställningar som fokuserats på de tongivande områdena vilket medför att vidare forskning 

med fördel kan gå djupare in i interoperabilitetsperspektivet. 

 

Utöver ovannämnda kan vidare forskning genomföras som ett nästkommande steg och 

progression till den här studien. Det skulle framför allt innebära kontinuerlig interaktion med 

berörda organisationer där workshops med fördel kan nyttjas för att säkerställa en tydligare 

nulägesanalys. Efter kartläggning av situationen inom Orust kommun kan ett 

implementationsstadium ses som ett naturligt steg i processen. Det skulle innebära utveckling 

av en systemprototyp där pilottester kan genomföras hos involverade organisationer, det här 

med motivet att fastställa och identifiera ytterligare krav.  
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9 Metodreflektion 
En kvantitativ metodansats beskrivs av Recker (2013) som en ansats för att erhålla kvantitativ 

data, det vill säga data som kan mätas och struktureras med hjälp av siffror. Den här 

forskningsansatsen valdes bort eftersom populationen initialt bestod av enbart 25 organisationer 

vilket ansågs utgöra ett alltför skralt underlag för en kvantitativ ansats och analys. En ofta 

använd datainsamlingsmetod inom kvantitativ forskning är enkätundersökningar där 

respondenterna besvarar ett antal frågor, antingen via ett webbformulär eller pappersform. Dock 

valdes den här insamlingsmetoden bort eftersom Recker (2013) menar att det vanligtvis behövs 

en större population för att tillämpa metoden. Med hänseende till den här studiens population 

på 25 organisationer kunde en enkätundersökning inte motiveras och en kvalitativ ansats med 

mer fokus på djupgående förståelse anammades. 

9.1 Alternativa metodval 

Ett alternativt metodval för studien skulle kunna varit ansikte-mot-ansikte intervjuer eller 

fokusgrupper. Den förstnämnda metoden, ansikte-mot-ansikte intervjuer, skulle medfört 

kroppsspråk, ansiktsuttryck samt verbala uttryck vilket med största sannolikhet skulle bidragit 

till en bättre kontextuell uppfattning (Irvine, Drew & Sainsbury  2013). Den andra metoden, 

fokusgrupper, skulle kunna involvera berörda organisationer genom att de medverkar och 

diskuterar problemområdet tillsammans med en moderator. Det här metodvalet kunde medfört 

att studien erhållit ett mer gediget analysunderlag och en djupgående förståelse kring 

organisationens nuvarande tillvägagångssätt, samtidigt som en mer subjektiv bild av 

problemområdet skulle identifieras (Recker  2013). 

 

Vidare kan ett ytterligare metodval varit att analysera befintlig dokumentation med motivet att 

identifiera konsekventa begrepp samt terminologi som nyttjas inom de olika organisationerna. 

Befintliga dokument kan antingen vara strukturerade (kalkylblad), semi-strukturerade (mail, 

rapporter, hemsidor) eller ostrukturerade (musik, video eller liknande media) vilket kunde ökat 

förståelsen för arbetsprocesser (Recker  2013). 

9.2 Metodutvärdering 

Recker (2013) menar att det finns ett antal egenskaper inom kvalitativ forskning som bidrar till 

att forskningen uppnår reliabilitet och validitet, de är enligt följande: pålitlighet (eng. 

dependability), trovärdighet (eng. credibility), bekräftelsebarhet (eng. confirmability) och 

överförbarhet (eng. transferability). 

9.2.1 Pålitlighet 

Recker (2013) beskriver att pålitlighet berör huruvida individer, utöver forskarna, skulle kunna 

erhålla likvärdiga resultat och slutsatser om likartade observationer och data insamlats. För att 

uppnå hög pålitlighet har samtliga intervjuer spelats in i kombination med kortare 

sammanfattningar. De här sammanfattningarna från intervjuerna har därefter skickats till 

berörda informanter för godkännande och eventuell korrigering vid misstolkade. 

9.2.2 Trovärdighet 

Trovärdighet presenteras i resultatet till vilken grad forskarna lyckats underbygga med hållbara 

bevis där motivet är att stärka tolkningar och slutsatser som frambringats via kvalitativ 

dataanalys. Trovärdighet kan uppnås genom triangulering, upprätta en kedja med bevis samt 

skapa tydliga anteckningar kring de beslut som tagits under forskningsprocessen. För att uppnå 

hög pålitlighet har samtliga intervjuer spelats in i kombination med kortare sammanfattningar. 
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De här sammanfattningarna från intervjuerna har därefter skickats till berörda informanter för 

godkännande och eventuell korrigering vid misstolkade. 

9.2.3 Bekräftelsebarhet 

Bekräftelsebarhet beskrivs som en princip vilket belyser huruvida kvalitativt forskningsresultat 

kan verifieras av oberoende individer, vanligen deltagare. Det här kan utföras med hjälp av en 

intervjusammanfattning som granskas tillsammans med forskningens slutsatser vilka har 

grundats utifrån kvalitativ data (Recker 2013). Studien har uppmärksammat den här egenskapen 

genom att beskriva tillvägagångssättet med en konkret och detaljrik struktur. Det här med 

hänseende till att ge en tydlig överblick av arbetet för att kunna bekräfta de slutsatser som tagits.  

9.2.4 Överförbarhet 

Recker (2013) klarlägger överförbarhet som till vilken grad resultatet från en studie kan 

generaliseras samt appliceras till likvärdiga kontexter, domäner eller situationer. Konkreta och 

detaljrika beskrivningar av studiens kontext samt sammanhang skall ges med motivet att andra 

kan bedöma i vilken utsträckning egenskaperna för använd kontext överensstämmer med andra 

forskningsområden. Robson (2011) beskriver den här sistnämnda aspekten som 

generaliserbarhet och har uppnåtts när en studie kan generaliseras gentemot andra miljöer och 

grupper. Den här egenskapen har tagits hänsyn till genom att detaljrikt beskriva studiens kontext 

med motivet att den skall kunna nyttjas inom likvärdiga miljöer. Dock har urvalet varit selektivt 

eftersom populationen som ingått i studien enbart varit organisationer som visat ett särskilt 

intresse för studien och dess ändamål. Det här kan bidra till att studien blir mindre 

generaliserbar, dock ansågs det som nödvändigt eftersom organisationerna var med i 

grundförutsättningarna.   
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjufrågor Informant 1-5 

Fråga 1: Hur bokar ni transporter idag? Har ni ett system? Vilket system? Ringer ni? 

 

Fråga 2: Varför bokar ni transporter som ni gör idag? 

 

Fråga 3: Vilket fraktbolag använder ni idag? Varför? 

 

Fråga 4: Är ni i ert företag villiga att använda ett informationssystem för bokning av 

samtransporter? Varför/varför inte? 

 

Fråga 5: Skulle ni vara villiga att byta fraktbolag för att kunna boka samtransporter av 

transportgods? 

 

Fråga 6: Skulle du godkänna att en privatperson (ex. din granne) kör dina varor när det är 

möjligt? Varför/varför inte? 

 

Fråga 7: Vilket operativsystem använder ni på er dator(er)? (Windows, IOS, Linux osv.) 

 

Fråga 8: Vad använder ni för operativsystem i er smartphone? (Android, IOS, Windows osv.) 

 

Fråga 9: Hur vill ni helst att ett system för samtransporter skall var tillgängligt? (Program på 

datorn, via en hemsida, app i mobilen/surfplattan osv.)  

 

Fråga 10: Varför vill ni att systemet skall vara tillgängligt enligt fråga 9? 

 

Fråga 11: Vilken information behöver ni för att boka samtransporter via ett IT-gränssnitt 

(informationssystem)? (Datum för transport, Dimension på lastutrymmet, Tid för upphämtning, 

Typ av transport (Ex. kylbil, personbil osv.), Kvarvarande utrymme på transport som bokas). 

Har du någon mer information som du känner är relevant om du skulle boka en transport för 

gods? 

 

Fråga 12: För att boka samtransporter krävs det att viss information delas från den part som 

bokar transporten. Informationen som behövs är: Dimension på godset, Upphämtningsadress, 

Leveransadress, Krav på leveranstid, Tid för önskad transport, Vikt, Typ av vara (Ex. kylvara, 

frysvara osv.) Är ni som företag villiga att dela med er av den här informationen vid bokning 

av samtransporter? Om inte, vilken information vill du inte dela med dig av och varför? 

 

Fråga 13: Vem anser ni skall äga och uppdatera systemet? (Största företaget, transportbolaget, 

Orust kommun osv.) Varför? 

 

Fråga 14: Vem anser ni ansvarar för eventuella skador på godset under transport med 

budfirma/transportbolag?  

 

Fråga 15: Vem anser ni ansvarar för eventuella skador vid mindre samtransporter? Exempelvis 

om grannen tar med dina varor när han/hon skall ut och åka. 

 

Fråga 16: Vilket språk anser du att ett informationssystem för bokning av samtransporter skall 

använda? 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor Informant 6 

Fråga 1: Om ett informationssystem för bokning av samtransporter utvecklas, skulle ni vara 

villiga att koppla upp er mot detta system för att andra företag skall kunna boka samtransporter? 

Varför/varför inte? 

 

Fråga 2: Hur bokas transporter hos er idag?  

 

Fråga 3: Vilket operativsystem använder ni på er dator(er)? (Windows, IOS, Linux osv.) 

 

Fråga 4: Vad använder ni för operativsystem i er smartphone? (Android, IOS, Windows osv.) 

 

Fråga 5: Hur vill ni helst att ett system för samtransporter skall var tillgängligt? (Program på 

datorn, via en hemsida, app i mobilen/surfplattan osv) 

 

Fråga 6: Varför anser du systemet skall vara tillgängligt enligt svar på fråga 5? 

 

Fråga 7: Vilken information behöver ni från företagen som bokar samtransporterna? (Ex. 

dimension på transportgods, vikt, typ av vara osv.) 

 

Fråga 8: För att företag skall kunna boka samtransporter krävs det att ni som budfirma delar 

med er av viss information. Information som behövs är: Datum för transport, Dimension på 

lastutrymmet, Tid för upphämtning, Typ av transport (Ex. kylbil osv.), Kvarvarande utrymme 

på transport som bokas. Är ni som budfirma villiga att dela med er av denna information till ett 

informationssystem som hanterar bokning av samtransporter? Varför/varför inte? Finns det mer 

information som ni tror företagen behöver för att kunna boka era transporter?  

 

Fråga 9: Vem anser ni skall äga och uppdatera systemet? Varför? (Största företaget, ni som 

transportbolag, Orust kommun osv.) 

 

Fråga 10: Vem anser ni ansvarar för eventuella skador på godset under transporten? Har ni 

något avtal och regler kring detta ämne?  

 

Fråga 11: Vilket språk anser du att ett informationssystem för bokning av samtransporter skall 

använda? 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, 
teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller marknadsföring. 
Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-baserade 
kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information för att 
designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga att 
analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. Den 
övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper och 
kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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