
 
 
 
 

 
DEN TJÄNSTEORIENTERADE 

ARKITEKTUREN 
– EN DISKURSANALYS ÖVER DESS 

FRAMSTÄLLNING 
 
 
 
 
 
 
 

Kandidatuppsats i Informatik

Tommy Andersson
 Per Sörensson

VT 2008: KI04 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 I



 
Svensk titel: Den tjänsteorienterade arkitekturen – En diskursanalys över dess 
framställning 
 
Engelsk titel: The service oriented architecture – A discourse analysis over it’s 
description 
 
Utgivningsår: 2008 
 
Författare: Tommy Andersson/Per Sörensson 
 
Handledare: Jonas Hedman 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 II



Abstract 
SOA or Service Oriented Architecture has been the sweeping abbreviation of the 
architecture community for the last decade. It has also been the architecture with the 
biggest commotion surrounding the medial coverage. Nonetheless the medial 
coverage of the architecture has because of the tailspin from different experts become 
very one-sided. Instead of being undeceivable and neutral it has praised SOA more or 
less to the skies.  This study however position itself on the other side of the coin, and 
instead of praising it takes on a more modest approach to the whole concept.  
 
The aim of this composition is to act like a counterpart to the positive critics 
generated by the media and to show the “true” side of SOA. To see both sides of the 
same coin can be said to be more or less like a keyword that follows throughout the 
whole study. The composition should as well give the reader a detailed understanding 
of the concept SOA, and at the same time provide the subject with necessary 
knowledge on how to look at SOA in a more functional way. The primary question 
we will try to answer is nonetheless the medias projection of SOA and also to try and 
uncover whether or not that representation stands in conflict with the reality. 
 
The foundation of this study consists out of over two hundred articles written and 
published by the gazette Computer Sweden. Computer Sweden is one of Sweden’s 
biggest IT journals and is owned by International Data Group (IDG). The method 
used to produce this study is called discourse analysis and is commonly used in 
situations where you want to reveal the conceptualisation on a certain phenomenon.  
 
The result of the conducted study became seven different approaches on Computer 
Sweden’s representation of the Service-oriented architecture. A result that comes to 
show how easy it is to get a warped picture of something, if you choose to not look 
behind the curtains of the headlines that in most cases is easy to get caught in. The 
result is then discussed and resulted into a series of conclusions. Conclusions that 
emphasis how important it is to present a phenomenon in a clear way so that 
misconceptions don’t occur. Besides the already mentioned, it is also important to use 
a common language that speaks directly to the targeted audience. This and much 
more is discussed in the study. 
 
Keywords: SOA, service oriented architecture, Computer Sweden, articles, 
discourse analysis 
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Sammanfattning 
SOA eller tjänsteorienterad arkitektur har varit bokstavsförkortningen som tagit de 
flesta med storm de senaste åren. Det har även varit den arkitektur som åstadkommit 
mest uppståndelse i media. Dock har den i mediala skrifter så gott som uteslutande 
fått stående ovationer och nästan höjts till skyarna som frälsaren för alla 
verksamheter, stora som små. Denna studie ställer sig frågande till om medias bild av 
SOA verkligen stämmer överens med verkligheten samt huruvida SOA kan leva upp 
till de förväntningar som måttats.  
 
Målet med uppsatsen är att fungera som något av en motpol till den positiva kritik 
som SOA blivit tilldelad. Att få se båda sidor av samma mynt är således något av ett 
ledord som genomsyrat studien från början till slut. Uppsatsen ska ge läsaren en 
ingående förståelse av den tjänsteorienterade arkitekturen, samtidigt som den på en 
mer djupgående nivå tar upp de aspekterna av strategin en funktionsmässigt 
intresserad person kan tänkas ha. De grundläggande frågorna som vi har försökt 
besvara är dock hur den mediala framställningen av SOA ser ut samt om verkligheten 
förhåller sig på ett likvärdigt sätt.  
 
Som underlag till studien har en analys gjorts utifrån över två hundra artiklar skrivna 
av tidsskriften Computer Sweden. Computer Sweden är en av Sveriges största IT 
tidningar och ägs av International Data Group (IDG). Metod för vald studie är 
Diskursanalys och är en metod där teorin och empirin är tätt sammanknutna och går 
in i varandra. Metoden är således mycket lämplig att använda vid undersökningar om 
synen på, eller föreställningar om något fenomen, i vårt fall den tjänsteorienterade 
arkitekturen. 
 
Resultatet av den genomförda studien blev sju stycken infallsvinklar på Computer 
Swedens framställning av den tjänsteorienterade arkitekturen. Ett resultat som visar 
på hur lätt det är att få en skev bild av något om man väljer att inte titta bakom ridån 
på de rubriker som annars är lätta att fastna i. Resultatet diskuteras sedan och 
resulterar således i en rad slutsatser. Slutsatser som tar upp vikten av att presentera ett 
fenomen på ett entydigt sätt så att missuppfattningar inte kan uppstå. Även vikten av 
att använda ett gemensamt språk till den tänkte målgruppen tas upp tillsammans med 
en rad andra kriterier för att undkomma missuppfattningar.  
 
Nyckelord: SOA, tjänsteorienterad arkitektur, Computer Sweden, artiklar, 
diskursanalys 
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1 Inledning 
I detta kapitel avses att skildra bakgrunden till denna studie för att sedan följa upp 
med en problemdiskussion där frågeställningar diskuteras. Vidare kommer även 
avgränsning, syftet med uppsatsen, förväntat resultat samt lista av potentiella 
intressenter för studien att presenteras.  

1.1 Inledande bakgrundsbeskrivning 
I åtskilliga verksamheter finns informationssystem som ska stödja verksamheten, 
dock är det så att strukturen på dessa informationssystem ofta är väldigt dålig. Man 
kan inte se hur verksamhetens informationssystem är uppbyggda och hur dessa 
kommunicerar och samverkar med varandra, en så kallad spaghettistruktur uppstår 
därför allt för ofta (Axelsson & Goldkuhl, 1998). För att få en bättre struktur och 
överblick på dessa informationssystem krävs en arkitekturstrategi även kallat 
enterprise architecture. 
 
Idag är arkitekturstrategier ett område som blivit mer och mer relevant samtidigt som 
det är ett ständigt återkommande debattämne inom IT-branschen, och därmed väldigt 
relevant sett ur ett informatikperspektiv. På grund av de konsekvenser som kan uppstå 
om vikten av att ha en arkitekturstrategi ignoreras så har man kommit till insikt att ett 
strukturerat arbetssätt och en plan över hur informationssystemen i verksamheten ska 
bindas samman är ett måste. Det erfordras helt enkelt en arkitekturstrategi (Axelsson 
& Goldkuhl, 1998). Debatterna gällande vilken arkitekturstrategi som är bäst har dock 
varit ändlösa. Experter uttalar sig och IT-gurus avlöser varandra i sin strävan efter att 
övertyga publiken om just den ena eller den andra strategin, och här är Computer 
Sweden ett tydligt exempel. Det här är sammanfattningsvis inget nytt fenomen och 
det senaste som diskuteras är denna nya arkitekturstrategi kallad SOA. I en artikel ur 
Computer Sweden (Lundqvist (Elektroniskt) 2006, se även bilaga 2, ref. A185) går 
man till och med så långt att påstå att SOA är ”Kungen på scen”. I samma artikel 
menar analytikern på Gartner Group, Paolo Malinverno, att alla företagen inom ett 
decennium kommer att använda sig av den tjänsteorienterade arkitekturen.  
 
Att bara titta på Computer Sweden kan man tydligt se en utveckling i diskussionerna 
kring SOA. Ända sedan 2002 till idag har antalet artiklar kring den tjänsteorienterade 
arkitekturen ökat markant. Den förekommer i ett flertal sammanhang, allt ifrån 
debattartiklar där läsare vill ge sin syn på SOA till reportage om företag som har eller 
kommer att införa arkitekturen. Även rena nyhetsartiklar om leverantörer som släpper 
nya SOA-strategier för att skaffa sig fördelar på området förekommer. Mycket av det 
här talar för att SOA har varit och kommer att vara ett fortsatt hett område inom IT-
branschen. 
 
Kort sammanfattat har SOA på senare tid blivit det som lagts mest fokus på. Utöver 
en uppsjö av artiklar som skrivits har det även dykt upp en del böcker, bland annat av 
författaren Paul Allen, 2006. Det är dock något som förbryllar oss med faktumet att 
det i nästan uteslutande utsträckning skrivs om de positiva aspekterna gällande SOA. 
Ett tydligt exempel på dessa positiva aspekter är dels den artikel från Computer 
Sweden som refererades till ovan, men även följande citat pekar tydligt på detta.  

”Manegen är krattad, den röda mattan är utrullad, grädden är lagd på moset: 
tjänsteorienteringen kan leda oss hur långt som helst.”(Höij (Elektroniskt) 
2006, se bilaga 2, ref. A130).  
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Således lämnas mycket lite rum i media för vilka andra konsekvenser och problem en 
implementering av denna strategi kan få. Vi finner därav just denna infallsvinkel 
intressant men vill samtidigt utifrån vår analysmetod skrapa på ytan av begreppet 
SOA och titta på hur det behandlas i olika sammanhang. Det som har beskrivits ovan 
ligger mycket till grund för valet av just SOA.  
 

1.2 Problemdiskussion 
I sammanhang där SOA har diskuterats så har ofta uttrycket ”Kejsarens nya kläder” 
dykt upp ((Elektroniskt) http://www.definitivus.se/notis3_TechEd04.html, 2008-05-
19). Detta förbryllar oss i viss utsträckning då denna strategi ändå är på tapeten och 
har varit det under en längre tid nu. Man kan därför fråga sig vad SOA egentligen är, 
och är det verkligen något helt nytt som är till någon direkt nytta för någon? Vad gör 
att den framhävts så mycket i media den senaste tiden?  
  
Detta är några av de saker som vi reagerar på i första hand, men samtidigt kan ingen 
dock påstå att det inte finns tillräckligt med information om denna arkitekturstrategi, 
för det finns snarare ett överflöd. En sökning på SOA med hjälp av sökmotorn 
Google (2008-05-15) ger till exempel över flera miljoner träffar, något som talar för 
att det minst sagt inte är ett helt okänt begrepp. Denna litteratur är dock inbäddad i ett 
nystan av mycket vaga och knepiga termer som är svåra att sätta i relation till 
verkligheten. Det är inte bara i detta medium som ger många träffar när man söker på 
SOA. På Computer Sweden´s hemsida, som för övrigt vår undersökning kommer ta 
sin utgångspunkt ifrån, ger 375 träffar på sökordet SOA, dock handlar inte alla 
artiklar så ingående om SOA.  
 
En viktig del som denna undersökning hängs upp på är den huvudsakliga bild som 
SOA framställs i Computer Sweden. Efter att läst igenom ett urval av artiklar kan 
tydligt utrönas en röd tråd, vilken är att arkitekturen framställs väldigt positiv. Ett 
tydligt exempel på detta illustreras av följande citat: 
 

”Drömmen om program som färdiga byggblock, som likt tegelstenar kan 
fogas samman till något heltäckande, lever ständigt inom IT-branschen. I en 
av sina senaste tappningar kallas den tjänsteorienterad programarkitektur, 
eller SOA”. (Pettersson (Elektroniskt) 2005, se bilaga 2, ref. A41) 

 
Som man kan härleda från texten ovan så är majoriteten av artiklarna överlag väldigt 
positivt inställda till denna nya systemarkitektur. Ett flertal artiklar handlar också 
främst om vad SOA egentligen är till för och hur det används i praktiken, men 
inslagen av kritisk granskning är mycket minimal. Vad är det då som utmärker denna 
positiva bild, är det som Pettersson säger att man vill lyckas uppnå flexibilitet inom 
IT-system eller är det drömmen om att kunna skapa bättre förutsättningar till 
outsourcing. Vi finner det därför både intressant och utmanande att ta denna 
infallsvinkel och försöka fokusera lite mer på de kritiska sidorna denna 
arkitekturstrategi kan tänkas ha. 
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Kan SOA verkligen leva upp till de förväntningar som ställs på den i och med all 
uppmärksamhet, som den på senare tid fått i form av publicerade böcker och diverse 
artiklar. Vi har även funderingar kring vad det är som gjort SOA till ett så pass hett 
ämne, är det bara en fas IT-branschen behöver gå igenom innan det som en del 
människor i diverse forum kallat för en hysteri kan gå över, eller är det här för att 
stanna?  
 
I övrigt finns det en mängd frågor man kan ställa sig när det gäller SOA, och speciellt 
med den form studien kommer att ha. Det vill säga göra en diskursanalys av artiklar 
från Computer Sweden. Här ställer vi oss frågor såsom hur SOA framställs i dessa 
artiklar och vad som kan vara utmärkande för denna framställning? Vidare kan man 
fråga sig vad denna framställning egentligen säger om SOA, och framförallt hur ser 
den framställning ut över tiden, kommer den att vara bestående? Det här är några 
viktiga frågor som denna studie i slutändan kommer att ge svar på. 
 

1.3 Problemformulering  
Under den här rubriken kommer en tydligare precisering av de problem och frågor 
som undersökning berör att tas upp. För att du som läsare ska få en så tydlig bild som 
möjligt över hur tillvägagångssättet kommer att gå till så skall därför framtagna 
problem sättas i relation till vald metod. 
 
Under problemdiskussionen diskuterades huruvida det är allmänt vetande vad SOA 
egentligen är för något, och om det är en arkitektur som erbjuder nya egenskaper eller 
inte?  
 
Vad det är som gjort SOA till ett ämne som diskuterats så livligt? Är det för att 
arkitekturen säger sig erbjuda nya egenskaper eller är det på grund av andra 
anledningar?  
 
Förutom ovanstående frågor kommer undersökningen främst att kretsa kring huruvida 
SOA framställs i artiklar från Computer Sweden, och hur denna framställning sedan 
kategoriseras. Vidare kommer studien även att besvara hur denna framställning har 
sett ut över tiden. 
 

1.4 Initial begreppslista 
Innehållet i texten innehåller ord som kan ha en rad olika definitioner och med det 
olika omfång. Vi finner därför väsentligt att ge en definition på de ord som lätt kan 
uppfattas ha en annan innebörd än vad som ursprungligen är tänkt, innebörden i orden 
är således satta i relation till problemformuleringen som undersöks. 
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Verksamhet är en organiserad enhet som innehar realt, humant och 

finansiellt kapital samt visioner och målsättningar för vad 
den avser åstadkomma (Axelsson & Goldkuhl, 1998). 

Informatik informatik är en samhällsvetenskap som studerar 
användning och utveckling av informationsteknik i 
verksamheter (www.hb.se/ida). 

Informationssystem ett informationssystem definierar vi som ett system med 
IT-stöd som samlar in, lagrar, bearbetar och distribuerar 
information om en domän och därigenom stödjer 
kommunikation och arbete inom och mellan organisationer 
(Axelsson & Goldkuhl, 1998). 

IT Informationsteknik, även kallad informationsteknologi 
(Information Technology). Samlingsbegrepp för de 
tekniska möjligheter som skapats genom framsteg inom 
datateknik och telekommunikation (Wikipedia, 2008). 

IT-bransch den bransch där företag på ett eller annat sätt i mycket hög 
utsträckning använder sig av informationsteknologi för att 
inbringa vinst till företaget, och där frågor kring IT är ett 
ständigt återkommande tema. 

IT-folk Människor som aktivt jobbar med informationsteknologi 
på en strategisknivå i företag. 

IT-Personal Människor som jobbar inom IT-branschen och som styr 
över IT relaterade frågor (Sörensson & Andersson, 2008). 

Systemarkitektur en övergripande term som infattar de komponenter som 
system består av och kommunikationen mellan dessa 
system. Denna term beskriver alltså system på en 
övergripande och abstrakt nivå, detaljer om 
implementationen är gömd (Axelsson & Goldkuhl, 1998). 

Arkitekturstrategi ett synsätt (inklusive olika begrepp och värderingar) på 
informationssystem och informationssystemarkitektur i 
organisationer samt principer och riktlinjer för hur man 
skapar en arkitektur (Axelsson & Goldkuhl, 1998). 

SOA är en arkitekturstrategi bestående av en mängd tjänster som 
kommunicerar med varandra för att uppnå maximal 
affärsnytta åt verksamheten, står för service oriented 
architecture, på svenska tjänsteorienterad arkitektur. 

Kejsarens nya 
kläder 

”ordspråk” som syftar på att människan ofta säger att något 
förhåller sig på ett visst sätt enbart på grund av att 
människor runt omkring dem säger att det är så. 

Computer Sweden en av Sveriges största tidningar inom IT-området, och som 
ges ut några gånger i veckan. I övrigt har dem även en 
nätupplaga på www.computersweden.se, varav samtliga 
artiklar och information har hämtats ifrån. 

Silver bullet solution något som uppfattas vara lösningen för till exempel en 
verksamhets alla problem. (Computer Sweden) 
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1.5 Syfte 
Studiens huvudsakliga syfte är att öka förståelsen kring SOA genom att dels 
sammanfatta en av Sveriges största populär press inom IT och deras syn kring ämnet. 
Men även genom att utifrån en mer kritisk synvinkel gentemot den tjänsteorienterade 
arkitekturen analysera innehållet i artiklar, för att verkligen se vad dem egentligen 
säger. 
 
Studiens avsikt är därmed att utifrån en kritisk synvinkel kasta ljus på den 
arkitekturtyp som enligt experter kommer att dominera marknaden inom de närmaste 
åren. Utifrån den analys som genomförs kommer det formas en slutsats följ av en fri 
diskussion från oss författare, vilken i sig förhoppningsvis kommer att kunna ge något 
form av svar till uttrycket ”Kejsarens nya kläder”. 
 
Då studien och analysen av artiklarna sträcker sig över flera år, det vill säga från 2003 
till sista april 2008, är även syftet se på hur artiklarna över tiden och hur det 
eventuellt har ändrats från då till idag. 
 
I övrigt är syftet att studien även ska bidra ytterligare till att klargöra vad som döljer 
sig bakom begreppet SOA samt försöka se bakom ridån till de artiklar som skriver 
både positivt och negativt om arkitekturen. 
 

1.6 Avgränsning 
Uppsatsen som sådan har fokus mot den tjänsteorienterade arkitekturen som fenomen 
snarare än att fokusera på vad SOA precist är. Detta får således effekten att analysen 
inte kommer att lägga någon ansenligare vikt vid klassiska problematiseringar så som 
hur SOA går att praktiskt implementera i en verksamhet, eller huruvida SOA kan 
hjälpa en verksamhet att säkerställa affärsmässiga mål med hjälp av tekniska 
lösningar. Då metodvalet för uppsatsen är att utföra en så kallad diskursanalys 
kommer de huvudsakliga källorna komma från artiklar skrivna om den 
tjänsteorienterade arkitekturen eller arkitekturfrågor i allmänhet. Den absolut största 
avgränsningen berör uppsatsen som helhet och kommer ifrån den tidsgräns som är 
satt. Tiden för att genomföra studien är tio veckor och på grund av det kommer en 
fördjupning inom SOA att bli något begränsad.  
 
De populärvetenskapliga artiklar som kommer att användas är mellan åren 2002 till 
och med april 2008, från tidsskriften Computer Sweden. Anledningen till detta urval 
beror på att artiklar tidigare än 2002 har en lägre grad av aktualitet således har denna 
avgränsning i syfte att hålla våran studie så uppdaterad som möjligt, dessutom är det 
svårt att få tag i artiklar från Computer Sweden tidigare än 2002. En andra 
avgränsning i detta avseende gäller även åt andra hållet, då vi begränsar oss till att 
inte ta med artiklar senare än den 30 april 2008. Det här på grund av att det 
kontinuerligt kommer ut nya artiklar, vilket kan försvåra arbetet om man försöker 
innefatta samtliga artiklar som finns tillgängliga under studiens gång. Så på grund av 
begränsad tid för studien har vi valt att sätta gränsen till just detta datum. 
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1.7 Förväntat resultat 
Denna studies förväntade resultat kommer att dels ge en ökad förståelse kring SOA, 
och även ge läsaren någon form av svar till uttrycket ”Kejsarens nya kläder”, det vill 
säga huruvida SOA verkligen är någonting helt nytt eller ej. Vidare förväntas resultat 
ge någon form av beskrivning kring hur SOA framställs i diverse artiklar från 
Computer Sweden. Dessutom ska den ge en beskrivning kring vad denna 
framställning av arkitekturen egentligen säger oss som läsare, samt även ge en 
redogörelse till hur framställningen har sett ut över tiden och om den kommer att vara 
bestående eller eventuellt ändras. Något som tillhör en viktig del i studien då vi 
analyserar artiklar skrivna ända bak till 2003 fram till 30 april, 2008. 
 

1.8 Intressenter 
Denna uppsats ska ge läsaren en ingående förståelse av den tjänsteorienterade 
arkitekturen, samtidigt som den på en mer djupgående nivå tar upp de aspekterna av 
strategin en funktionsmässigt intresserad person kan tänkas ha. Den grundläggande 
frågan som vi har försökt besvara är dock hur den mediala framställningen av SOA 
ser ut. Samt om den verkligen säger oss något eller om den kommer att vara 
bestående. Således lämnas begränsat utrymme åt frågor kring hur man praktiskt skulle 
kunna implementera denna typ av arkitektur i en verksamhet. 
 
De huvudsakliga intressenterna av denna uppsats har vi analyserat som personer på 
ledningsnivå som snabbt behöver skaffa sig en förståelse kring vad SOA egentligen är 
samt vilka negativa sidor denna arkitekturtyp kan tänkas ha. På grund av uppsatsens 
deficit på tekniska specifikationer öppnas dock spelutrymme för även andra 
intressenter inom IT-branschen. Samt även akademiker skulle vara tänkbara 
intressenter för denna studie. I princip kan man kort säga att tänkbara intressenter till 
denna studie är samtliga som är intresserade av SOA, då studien till stor del kommer 
att handla om en analys av hur mediet Computer Sweden framställer SOA i sina 
artiklar. Det är för övrigt en av de största tidskrifterna inom IT-området. 
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1.9 Disposition 
Under denna rubrik har vi tagit fram en kapitelöversikt, denna har för uppgift att 
underlätta förståelsen för studiens upplägg. 
 
1. Inledning 
I inledning beskrivs bakgrunden till studiens problemområde som studien senare 
kommer att undersöka. Här presenteras även de centrala begrepp som hänger ihop 
med studien samt hur dessa hänger samman. Vidare presenteras även här studiens 
intressenter,  avgränsningar samt dess syfte och förväntat resultat. 
 
2. Metod och genomförande 
Under detta kapitel presenteras vårt tillvägagångssätt som vi tillämpat till vår studie. 
Vi redogör här för vår forskningsstrategi, kunskapskaraktärisering av våra 
forskningsfrågor, vår metod för datainsamling, samt analysmetod och 
utvärderingsmetod. 
 
3. Artikelsammanställning 
I detta kapitel kommer de artiklar vi samlat in för vår studie att sammanställas och 
presenteras med en sammanfattning för varje år. 
 
4. Analys och resultat 
Här kommer diskursanalysen utav de artiklar som kommer presenteras under kapitlet 
innan att genomföras varvid även resultatet av denna analys kommer att presenteras. 
 
5. Diskussion 
Efter analysen och presentationen av resultatet kommer det att ske en diskussion 
kring detta och slutsatser av vårt resultat, samt hur vi har uppnått de 
utvärderingskriterier som ställts upp under kapitel två för att uppnå så hög kvalitet på 
vår studie som möjligt. Till sist kommer även här under att presenteras förslag på 
fortsatt forskning till det ämne som behandlats under vår studie.  
 
6. Referenslista 
Under detta kapitel listas samtliga de referenser som studien lutar sig mot. De indelas 
först till underrubrikerna böcker, Internet och artiklar och presenteras därefter i 
bokstavsordning. 
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2 Metod och genomförande 
I detta kapitel avses att ta upp vårt val av metoder vid datainsamling och analys, samt 
vårt perspektiv på insamling av kunskap. Detta kapitel är således tänkt att fungera 
som en grund inför den kommande studien. Det bör tilläggas att på grund av att vårt 
val av metod är ganska unikt i detta sammanhang kommer det att göras en mycket 
ingående beskrivning i hur vi har gått till väg under vårt datainsamlings- och 
analysarbete.  

2.1 Kunskapskaraktärisering 
Med kunskapsperspektiv menas vilken syn på kunskap som vi vill förmedla. Det här 
görs för att se vad den utvecklade kunskapen är ”värd”, eftersom det är väldigt 
tveksamt att bara utveckla till exempel en deskriptiv kunskap och sedan säga att den 
ska användas i ett annat syfte än att beskriva något. Det är därför viktigt att göra en 
allmän karaktärisering av samtliga kunskapsbehov (Goldkuhl, 1998).   
 
Sett utifrån vår problemformulering är de kunskapstyperna som främst kommer att 
användas förståelsekunskap, den beskrivande (deskriptiv) kunskapstypen samt 
kunskap som kritik. Kunskap som kritik ställer sig frågande eller granskande till en 
viss företeelse (Goldkuhl, 1998), något som är själva kärnan i denna studie. 
Förståelsekunskap betyder att man inriktar sig på vad någonting är, och bestämmer 
lämpliga innebörder av ett fenomen (Goldkuhl, 1998). Dessa tre kunskapstyper är 
valda utifrån vilket område studien kommer att beröra och utifrån det resultat som 
kommer att genereras genom problemformuleringarna. Det vill säga att studien 
kommer att ställa sig kritiskt till arkitekturstrategin SOA och ge en ökad förståelse 
kring den och dess framställning, samt beskriva dess framställning i artiklar från 
Computer Sweden. 
 

2.2 Forskningsansats 
Det finns två forskningsstrategier kvantitativ och kvalitativ, varvid den kvantitativa 
ser på vilken roll teorin har i relation till forskningen. Kvantitativa studier ska 
generellt vara mätbara och undersökningsresultaten presenteras numeriskt. Vanligt 
empiriskt material är enkäter vid en kvantitativ undersökning. Den kvalitativa 
strategin däremot är inte mätbar på samma sätt då den grundas mer på tolkningar av 
teori jämfört med konkret data.   
 
Främst är avsikten att ha en kvalitativ strategi i studien, och sett till den 
problemformulering och kunskapskaraktären som beskrevs ovan är det en bra 
strategi. Eftersom studien kommer ha en kritisk inriktning gentemot SOA, samt att se 
på hur dess framställning ser ut i media och försöka kategorisera denna.  Därav finns 
det främst en metod som lämpar sig allra bäst för denna typ av studier, och det är 
metoden diskursanalys som även klassas som en kvalitativ strategi. I och med denna 
metod kommer vår studie mer eller mindre förkasta den kvantitativa ansatsen som 
alltför manipulativ i enlighet med följande text. (Alvesson & Sköldberg, 1994) 
 

 - 8 -



”Man riskerar att i enkätstudier enbart belysa hur människor sätter kryss i 
frågeformulär (vari minsta ändring i formuleringen av frågor eller 
svarsalternativ ger upphov till nya kryssbeteenden) respektive i 
laboratorieexperiment beter sig i konstlade och förenklade situationer.” 
(Alvesson & Sköldberg, Tolkning och Reflektion – vetenskapsfilosofi och 
kvalitativ metod 1994, s.281) 

 
Diskursanalysen som metod hyser visserligen en vis kritik gentemot den kvalitativa 
metoden också men i betydligt mindre utsträckning. Om vi tittar på vad diskursanalys 
innebär så kan man säga att studerandet av samtal, intervjuutsagor och andra 
språkliga uttryck studeras utan att dra slutsatser, och som ligger klart ”bortom” de 
mikrosituationer som utgör kontexten för dessa (Alvesson & Sköldberg, 1994). 
 
Att metoden diskursanalys kommer att användas i denna studie beror främst på det 
som nämndes ovan. En annan är även den att artiklar används som teoretiskt och 
empiriskt material vilket gör diskursanalysen till den mest lämpade metoden att 
använda (Bergström & Boréus, 2000). Ett tydligt karaktärsdrag hos just 
diskursanalysen är att det den används allra oftast vid sammanhang där man är 
ifrågasättande eller kritisk till ett fenomen, i detta fall SOA. Ett annat typiskt drag är 
att det just, som hörs på namnet, är diskurser som man analyserar och allt som oftast 
texter i någon form, och i vårt fall tar det sig uttryck i artiklarna. 
 
Som material har Computer Sweden valta att använda som undersökningsgrund då vi 
finner den tidning både representativ utifrån deras erfarenhet i branschen samt dess 
engagemang i just frågor rörande arkitekturer. Det finns även möjlighet att via deras 
hemsida titta bakåt i tiden för att ta reda på hur SOA framställdes i media så tidigt 
som 2002 och fram till idag, något som vi finner mycket intressant utifrån vår 
problemformulering. 
 

2.3 Datainsamling  
Allra först kommer här att tas upp den teoretiska referensram som använts vid 
insamlingen, för att sedan ingående beskriva hur insamlingsarbetet har gått till. 
Slutligen kommer vi även att ta upp de konsekvenser som blivit på grund av vårt sätt 
att göra datainsamlingen på. 
 
Under den process där insamlingen av information kring vår problemformulering 
kommer tre faser att genomgås flera gånger. Dessa är ursprung, tolkning och 
användbarhet (Holme & Solvang, 1997). De här faserna kommer således att 
genomgås vid val av varje enskilt fall (i vårt fall varje artikel) av information och 
kommer samtidigt inte ske som separata processer, utan kommer ständigt att gå in i 
varandra.  
 
Ursprung kan kopplas till vilka kriterier vi har för vad som anses vara en ”sann” 
källa. Vi har valt att utgå från artiklar skrivna av tidningen Computer Sweden då de är 
riktade mot den bransch (IT-branschen) varpå arkitekturfrågor ofta är förekommande. 
Huruvida Computer Sweden kan anses vara en ”sann” källa eller ej är väldigt svårt att 
säga. På grund av tidningens acceptans som en seriös tidning och att dess artiklar är 
förankrade i fakta och inte fiktion, kan man därför generellt bedöma denna källa som 
trovärdig.  
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Tidningens artiklar är dock fortfarande skrivna av journalister, konsulter ute i 
arbetslivet och experter med egna åsikter. Det resulterar givetvis i en viss vinkling i 
artiklarna, något som är nästintill omöjligt att undvika (Holme & Solvang, 1997). 
 
Samtliga kategorier vid bedömning av en källa är av relevans, men det är fortfarande 
våran tolkning utav en källa som är av störst vikt. Det är utifrån denna som läsaren 
kommer att bilda sig en uppfattning angående om han/hon instämmer eller ställer sig 
tveksam till det våran studie kommit fram till. För att i så hög grad som möjligt 
förankra våra slutsatser i fakta så ställs det krav på oss som tolkar informationen. Vi 
kan alltså inte bara analysera orden i de texter som läses utan även ställa oss frågor 
kring vilka faktorer som kan ha påverkat personen i fråga att säga si och så. Att till 
exempel läsa en artikel om Danske banks VD och där han förklarar hur deras lysande 
införande av SOA gick till, kan tolkas som att vara ute på djupt vatten då han 
säkerligen har intresse av att ge allmänheten en positiv bild av deras införande.  
(Holme & Solvang, 1997). Vidare kommer användbarhet av artiklarna att mätas 
genom att ställa denna kategori mot den problemdiskussion vi formulerat.  
 
Ovan har beskrivits den teori som har utgåtts ifrån inför vårt insamlingsarbete och 
vidare följer hur det här insamlingsarbetet praktiskt har gått till. Som nämnts ovan ett 
antal gånger har denna studie för avsikt att gå igenom och analysera artiklar om SOA 
ur Computer Sweden. Vid insamlingen av dessa artiklar har en del kriterier lagts upp 
för denna insamling. Då vi vill få in en så bred bild som möjligt kring SOA har det 
därför valts att i princip använda alla de artiklar som går att få tag på från Computer 
Swedens hemsida. För att ta fram dessa artiklar är det några parametrar som vi utgår 
ifrån. Det går som mest att söka på artiklar så långt tillbaka som till januari 2002, och 
de första artiklar om SOA som går att hitta är från 2003. Med andra ord tas artiklar 
från 2003 fram till sista april 2008, som vi då har valt att begränsa oss till. Detta på 
grund av att det kontinuerligt skrivs nya artiklar under studiens gång och på grund av 
den begränsade tiden valt att sätta en gräns till 30 april.  
 
Som sökord valdes att enbart använda förkortningen SOA, vilket tyvärr inneburit att 
man även fått fram en del artiklar som inte har med den tjänsteorienterade 
arkitekturen att göra i huvudtaget. Det totala antalet träffar med det uppställda 
tidsintervallet och detta sökord var 376 stycken. Förutom de få antal artiklar som inte 
har med arkitekturen att göra alls har det även stötts på ett flertal kopior, där man 
ibland bara ändrat överskriften på artikeln, men i övrigt är det samma innehåll. Till 
sist har vi även valt att ta bort en del artiklar, efter hand att de har lästs igenom, som i 
vissa fall bara nämner SOA som ett exempel i vissa sammanhang. En sådan artikel 
kan se ut på så sätt att det till och börja med handlar om något helt annat som till 
exempel ett reportage om ett företag där det sedan bara nämns att man använder 
SOA, eller har ett tjänsteorienterat-tänk, men säger dock ingenting mer utöver det. 
Efter att ha valt bort ett antal artiklar på grund av ovanstående orsaker har vi slutligen 
hamnat på totalt 276 stycken. Detta bortfall har även påverkat referensnumret, då alla 
fick ett referensnummer innan en del artiklar togs bort, vilket gör att det är vissa hopp 
mellan en del referenser.  
 
Alla dessa artiklar har vi sedan sammanställt i ett exceldokument, där varje dokument 
har fått ett unikt referensnummer. Vidare står datum då artikeln publicerades, 
artikelns titel, författare, omfång (antal ord), typ av artikel och dess unika 
webbadress.  
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Figur 1: Skärmdump av exceldokumentet med artikelsammanställningen 

eciellt dem äldre, och detta beror helt enkelt på att det inte gick att hitta dessa. I 

"Egentligen är det inget annat än bittra erfarenheter som utgör drivkraften 
klingen mot tjänstebaserade arkitekturer, SOA." 

Endast 19% av 400 företag kände till begreppet SOA. Det finns inte bara 
an, alla leverantörer har sin "egen" SOA-definition, vilket har lett 

 
När rst slumpade fram 

o artiklar som båda läste igenom och sedan satte ett ”citat” på. Därefter jämfördes 

 
re och typ av artikel vid vissa artiklar, Dock är det så att det saknas både författa

sp
dessa fall har författarnamnet ersatts med Computer Sweden. Slutligen har till varje 
artikel tagits ut ett talande ”citat” och i de fall vi ansåg att ett inte räckte med ett 
gjordes det antingen längre eller satte ihop två eller fler till ett enda citat. Citaten är 
inte nödvändigtvis ett citat direkt ur artikeln utan i vissa fall kan det vara en del 
ihopsatta meningar, men dock från samma artikel. Nedan ges två exempel på detta 
varav det första är ett citat direkt ur en artikel varav det andra är ett ”citat” gjord av 
ihopsatta meningar. 
 

Exempel 1 

bakom utvec
(Höij (Elektroniskt) 2006, se bilaga 2, ref. A147) 
 
Exempel 2 
"
"ett" SOA ut
till begreppsförvirrning kring SOA bland företagen." 
(Computer Sweden (Elektroniskt) 2006, se bilaga 2, ref. A187) 

 dessa ”citat” togs ut gjordes till att börja med ett test där vi fö
ti
dessa ”citat” för att se om dessa var lika. Om dem var lika skulle resterande artiklar 
delas upp på hälften var och ta fram ”citat” till sina egna artiklar. I annat fall om det 
skulle vara helt olika skulle båda läsa alla artiklar där två ”citat” till varje artikel 
istället togs fram. Testet som gjordes slutade med att vi hade övervägande lika ”citat” 
och därför delades resterande artiklar upp på hälften var. För att säkerställa att 
slutsatsen som gjordes fortfarande stämde genomfördes ett nytt test med tio andra 
artiklar och det visade sig fortfarande stämma. 
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Dessa ”citat” som till slut tagits fram ser vi sedan som något viktigt och centralt för 
den senare analysen av artiklarna, vilket kommer att beskrivas under rubriken nedan, 
2.5. Det har tyvärr inte gått att hitta några talande ”citat” för alla artiklar och i de 
fallen har dessa benämnts som innehållslöst.  Ett exempel på en innehållslös artikel är 
Fler användargrupper stark trend (Cooke (Elektroniskt) 2006, se bilaga 2, ref. A174). 
Anledningen till att vi dock inte har tagit bort dessa artiklar trots att de har bedömts 
som innehållslösa beror på att dessa ändå borde säga oss något. Varför förekommer 
det så många innehållslösa artiklar? Skrev man om SOA bara för skrivandets skull, 
eller skrevs det för att det är ”inne” att skriva om SOA nu? Det är några frågor som 
har dykt upp när vi har läst dessa innehållslösa artiklar. Även detta kommer att 
beskrivas mer under analysmetod, 2.4 nedan. 
 
En viktig konsekvens som har identifierats med vårt val av datainsamling är att det 
under tiden för vår studie fortlöpt har det kommit ut en del nya artiklar kontinuerligt. 
Något som är mycket positivt då vi verkligen kommer att ha så aktuell och nyskrivna 
artiklar som möjligt. Dessutom kan vi tack vare detta följa den ständiga debatten 
kring SOA i dessa tidsskrifter. Dock kommer detta givetvis att kräva en hel del arbete 
utav oss då det kan medföra vissa ändringar om det publiceras nya artiklar under tiden 
vår analys genomförs som kan motsäga det vi hittills har tagit fram. Dock har en 
gräns satts för hur länge vi avsett att ta in nya artiklar, som nämndes ovan, vilket 
givetvis var en nödvändighet.   
 

2.4 Analysmetod 
Som nämnts tidigare så kommer analysen att ta sin utgångspunkt i metoden 
diskursanalys. Mycket på grund av hur vår problemdiskussion är utformad och den 
kunskap som förmedlas angående SOA. Till att börja med tänkte vi göra en kort 
introduktion till vad diskursanalys är för något och vad som är denna metods unika 
karaktärsdrag. Vidare kommer en genomgång av hur vi har applicerat denna metod på 
vår studie och hur vår tillämpning av metoden ser ut. Till sist kommer de 
konsekvenser som blivit på grund av vårt metodval att tas upp.  
 
Diskursanalys är ett angreppssätt där teorin och empirin är tätt sammanknutna och går 
in i varandra. Metoden är även mycket lämplig att använda vid undersökningar om 
synen på, eller föreställningar om något fenomen (Bergström & Boréus, 2000). 
Begreppet diskurs i sig syftar till att vara ett metodverktyg som beskriver 
tillvägagångssätt för urval och analys för den studie man ska göra (Jørgensen & 
Phillips, 2000; Sahlin, 1999). I en diskursanalys behandlas inte texter som vanligt, det 
vill säga som den information de från början kanske var avsedda att ge, utan istället 
som data i sig (Sjöberg, 1999). 
 
Metoden diskursanalys är inte en enhetlig metod med givna ramar för hur en analys 
bör genomföras. Utan det är mer en metod som till varje undersökning måste 
skräddarsys utifrån de frågeställningar och det empiriska material som finns till det 
givna undersökningsområdet (Jørgensen & Phillips, 2000). Med våra frågeställningar 
(problemdiskussionen) och det empiriska material som finns att tillgå i form av 
artiklarna från Computer Sweden gör att det finns en anledning för oss att begränsa 
vårt analysarbete inom diskursanalysen till främst textanalys. Utförligare beskrivning 
av hur diskursanalysen kommer att skräddarsys för denna studie kommer att ske 
nedan. (Mer om diskursanalys, se bilaga 1) 

 - 12 -



När det kommer till diskursanalys är det en metod som är mycket ovanligt 
förekommande inom IT-området och därav svårt att referera till andra studier som har 
applicerat diskursanalys. Vad vi har förstått så är vi lite av pionjärerna inom detta 
område med att applicera diskursanalysen på vår studie. Däremot finns det andra 
studier som har använt sig av diskursanalysen som också tar sin utgångspunkt i 
artiklar och/eller andra medier. Det finns bland annat två uppsatser, varav en är 
kandidatuppsats och en är magisteruppsats som applicerat diskursanalys på respektive 
studie. Det dessa två uppsatser har gemensamt med vår studie är dels att de använder 
diskursanalysen som analysmetod samt att de använder media som empiriskt material 
varav den ene precis som vi använder artiklar.  
 
De två uppsatserna vi syftar till är Självkänsla - Självkänslans diskurs i media, vägen 
till lycka eller ett stressmoment? (Heidi Anderssen och Helena Partanen, 2008, 
Högskolan i Halmstad) och Framtidens företagare - en diskursanalys av ungt 
företagande i tidningar om företagande (Maria Kraft & Ulrika Swartz, 2007, 
Linköpings universitet). Trots att det är helt skilda ämnen som dessa uppsatser gör 
studier över till skillnad från vår så har de ett liknande upplägg i analysen vilket ändå 
gör det intressant att nämna dessa två uppsatser. 
 

2.5 Tillvägagångssätt 
Detta för oss nu in i hur vi har gått till väga med, och tillämpat diskursanalysen på vår 
studie. I berättandet om hur vi gick tillväga i datainsamlingen beskrevs att till varje 
artikel togs ett talande citat ut och till dem som det inte gjordes betecknades som 
”innehållslösa”. Dessa citat och de artiklar som betecknats som ”innehållslösa” har 
sedan använts som utgångspunkt inför analysen, samt även utifrån den 
problemdiskussion som togs upp under avsnitt 1.2 och 1.3. Detta har gjorts i enlighet 
med vad Ingrid Sahlin, 1999, säger att identifiera centrala begrepp för varje artikel, 
och i vårt fall var det de ”citat” vi tagit fram för varje artikel. Till att börja med 
gjordes en sammanfattande artikelsammanställning som är årsvis uppdelad och som 
visar vad artiklarna i korthet handlar om under varje år och vilka författare som är 
mest frekventa under varje år. Till denna sammanfattande artikelsammanställning 
användes givetvis ”citaten” som utgångspunkt för att sammanfatta varje år.  
 
”Citaten” ihop med problemdiskussionen har sedan använts som utgångspunkt under 
analysen för att få fram ett resultat i form av kategorisering av artiklarna. Det var 
även här som de innehållslösa artiklarna kom in i bilden då de till antalet var hela 73 
stycken så bildade dessa en egen kategori. Då denna kategori, som vi även kallar för 
SOA, den innehållslösa arkitekturen, var så pass omfattande i form av så många 
artiklar tillhörde denna kategori har det även identifierats några subkategorier. Dessa 
har dock inte namngivits men man kan tydligt se skillnad på dessa subkategorier i 
beskrivningen till varje. Totalt har vi identifierat sju stycken huvudkategorier, varav 
den ena är SOA, den innehållslösa arkitekturen. De övriga sex kategorierna är SOA, 
den missuppfattade arkitekturen; SOA, det bästa som någonsin hänt; SOA, kärt barn 
har många namn; SOA, den problemfria arkitekturen; SOA, de tusen definitionernas 
arkitektur och SOA, kejsarens nya kläder.  
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Varför det blev just dessa sju är på grund av att dessa var de mest framträdande, samt 
att dessa kategorier är ganska breda i sig och därav inrymmer en del subkategorier i 
sig själva. Det hade exempelvis kunnat bli fler kategori varav färre artiklar hade 
passat in på varje. Vi valde istället att paketera många mindre kategorier till en större 
kategori, och ge en kortare beskrivning till vad de artiklarna som passade in handlade 
om.  
 
För att återkomma till de två uppsatser som nämndes ovan, har även dessa ett 
liknande upplägg varvid man har kategoriserat/tematiserat resultatet precis som vi 
gjort i vår studie. 
 
Efter att resultatet är presenterat i form av sju kategorier bland artiklarna, har vi sedan 
en fri diskussion kring detta varvid vi sedan kommit fram till ett antal slutsatser. För 
att sedan säkra kvalitén på studien har även en utvärderingsmetod upprättats nedan. 
Denna utvärderingsmetod tar främst fasta på de saker som är viktigast för denna 
studie och med utgångspunkt för att säkra kvalitén för diskursanalysen. 
 
Ett val av metod får alltid vissa konsekvenser för studien. De konsekvenser vår studie 
har fått i och med valet av diskursanalys som metod är att vi har kunnat undvika de 
mer eller mindre klassiska företeelser som kan uppstå vid användande av mer 
traditionella metoder. Intervjuobjekt kan lätt manipuleras och kvalitativa studier kan 
ofta leda till att information blir vinklad åt det ena eller andra hållet (Alvesson & 
Sköldberg, 1994).  
 
Diskursanalysen är dock inte lösningen på detta fenomen då vinkling av information 
och utsagor mer eller mindre alltid påverkar en studie av detta slag. Vi menar dock på 
att ett genomförande efter denna metod har resulterat i en studie skriven med 
ovanstående effekter i bakhuvudet. Något som även måste beaktas med vår studie är 
att i och med valet av diskursanalys som analysmetod har det inneburit att det i hög 
grad finns subjektiva inslag i analysarbetet, subjektivitet i form av både oss själva 
som forskare men även av författarna till de analyserade artiklarna.  
 
Nedan följer två figurer som illustrerar vårt tillvägagångssätt i studien. 
 
Figur 2: Illustration över studien arbetsprocess 

 
Utifrån vår problemdiskussion inleds en källgranskning, som en del i datainsamlingen, en iterativ 
process. Utifrån detta får vi sedan fram och sammanställer de artiklar som kommer att användas för 
studien, och därefter inleds diskursanalysen, som i sig utgår från problemdiskussionen. Från analysen 
kommer det ut ett resultat som vi gör utvärderingen för att kvalitetssäkra studien. 
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Figur 3: Fördjupning av diskursanalys till resultat 

 
Under diskursanalysen går vi igenom alla artiklar och vartefter sätter ett talande ”citat” till varje 
artikel, såsom det beskrevs under datainsamlingen. De artiklar som bedöms som innehållslösa får det 
som beteckning istället för ett citat. Dessa citat används sedan som utgångspunkt i själva analysen där 
den främsta avsikten är att kategorisera artiklarna. Därefter följer en diskussion kring dessa 
kategoriseringar som i sin tur genererat i ett resultat. 
  

2.6 Utvärderingsmetod 
Vid val av utvärderingsmetod har vi valt att inrikta oss på de kriterier som vanligen 
används när man har diskursanalys som metod i studien. Därav har vi hämtat följande 
krav så som dem beskrivs av Mats Alvesson & Kaj Sköldberg i deras bok Tolkning 
och reflektion: Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod: 
 
Ämnesförankringsnivå 
Inom diskursanalysen kan man befinna sig på tre olika nivåer, och dessa är 1. den 
diskursiva nivån: där språkanvändande och uttryckssätt inte står för något annat utan 
utgör fenomenet i sig. 2. Föreställningsnivån: där man som forskare uttalar sig om 
föreställningar, värderingar, idéer och så vidare utifrån en tolkning av utsagor i 
naturliga situationer. 3. Handlings- och förhållandenivån: där man som forskare 
uttalar sig om relationer, händelser och struktur som, utan att ha någon objektiv, 
robust karaktär, ändå refererar till något som inte låter sig reduceras till att enbart ses 
som språk eller ”subjektiv föreställning” (Alvesson & Sköldberg, 1994). Det är alltså 
viktigt för oss att i vår studie fånga in SOA i alla dessa nivåer med diskursanalysen. 
 

2.7 Presentationsmetod 
För att på ett bra sätt kunna förmedla den kunskap som denna studie genererar bör 
resultatet presenteras på ett bra sätt för våra intressenter. Presentationen av resultatet 
kommer att göras textuellt genom att framställningen av SOA kategoriseras utifrån 
sju synvinklar. 
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3 Artikelsammanställning 
I detta kapitel presenteras den gjorda artikelsammanställningen i form av en 
sammanfattande beskrivning för varje år. 

3.1 Sammanfattande presentation av artikelsammanställning 
Denna sammanställning har för avsikt att ge läsaren en översiktlig bild av hur 
begreppet SOA har blivit behandlat i diverse artiklar, vilka trender som varit och i 
vilken riktning som begreppet är på väg emot i framtiden. 
 
Figur 4: Statistik över antal artiklar per år 
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Ovanstående graf visar det antal artiklar vi gått igenom under våran studie. Grafen är framtagen 
genom att summera samtliga artiklar relevanta för SOA, samtliga är att tillägga även från Computer 
Sweden mellan åren 2002 och 2008-04-30. 
 
2002 
Inga artiklar rörande SOA kunde hittas via Computer Swedens hemsida för detta år. 
 
2003 
Av artiklar från 2003 kan man konstatera att SOA redan då var ett känt fenomen. 
Gartner gjorde till exempel uttalandet att tjänsteorienterad arkitektur var det viktigaste 
temat för dagen och för framtiden något som talade för ett fortsatt intresse även för 
2004 (Computer Sweden (Elektroniskt) 2003, se bilaga 2, ref. A3). Antalet artiklar 
från Computer Sweden var dock begränsade och endast tre stycken artiklar rörande 
SOA fanns tillgängliga, därav finns det inte så mycket mer att nämna från detta år. 
 
2004 
Under 2004 började SOA diskuteras allt mer, flera företag yttrade sig om sina planer 
på att införskaffa SOA som arkitektur, men frågorna var många och osäkerheten stor. 
Computer Sweden påstod dock att marknaden helt klart var mogen och syftade på det 
ökade trycket hos leverantörerna (Computer Sweden (Elektroniskt) 2004, se bilaga 2, 
ref. A21). Nedan följer ett citat som vi känner sammanfattar opinionen kring den 
tjänsteorienterade arkitekturen 2004. 
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"Liksom alla konkurrenter har Bea anammat tjänsteorienterade arkitekturer, 
så kallade service oriented architectures, SOA. Liksom konkurrenterna satsar 
Bea på web services för att lyckas med detta." (Computer Sweden 
(Elektroniskt) 2004, se bilaga 2, ref. A13) 

 
Henrik Olsson, konsult på Logica (tidigare WM-data) sa dock till Computer Sweden 
att det råder förvirring kring vad SOA verkligen är för något, något som kan härledas 
till att definitionerna av SOA är oklara (Ricknäs (Elektroniskt) 2004, se bilaga 2, ref. 
A14). Många förknippade fortfarande SOA med en specifik teknik eller metod som 
ska lösa alla deras problem, något som är långt ifrån verkligheten. Fokus låg således 
väldigt mycket på tekniken istället för att se SOA som en princip eller riktlinje. 
 
Trots den här förvirringen så fanns det inget tvivel om att SOA var här för att stanna 
och även om det förekom kritik i form av uttalanden som Henrik Olsson så skulle en 
övergång mot den nya arkitekturen implementeras vare sig man ville det eller inte, 
frågan var enbart hur lång tid det skulle ta innan det blev ett absolut faktum.  
 

”Årets arkitektur, SOA” (Computer Sweden (Elektroniskt) 2004, se bilaga 2, 
ref. A26) 
 
"Det är inte en produkt, utan en idé och en princip. SOA går ut på att 
konsumera och producera tjänster" (Danielsson (Elektroniskt) 2004, se bilaga 
2, ref. A9) 

 
Av ovanstående citat kan man härleda en viss tvekan och osäkerhet eftersom det trots 
dunklet runt omkring begreppet ändå ses som något självklart. Är det här enbart 
konsekvenserna av något som har med införandet av vilken arkitektur som helst eller 
finns det en djupare anledning, kan det vara så att allt skriveri om SOA lett till en 
hysteri? Experterna verkar dock övertygade och statistiken talar för att det inte förhöll 
sig på det sättet, men samtidigt höjdes röster som ställer frågan rakt ut, ”Vad exakt är 
SOA?”.  
 
I övrigt kan inget anmärkningsvärt påpekas detta år, dock kan nämnas att den 
författare som var mest förkommande att skriva om SOA detta år är Sverker Brundin. 
Dessutom har vi endast betecknat fyra artiklar som innehållslösa detta år. 
 
2005  
Utsikten för SOA det här året var, att döma från antalet artiklar skrivna, ännu 
intensivare än 2004. Flera företag funderade eller skulle inom en snar framtid 
sysselsätta sig med tjänsteorienterad arkitektur, något som således kan förklara det 
ökande intresset i media. Samtidigt fortsatte frågorna ställas gällande hur man skulle 
gå till väga för att implementera SOA och så klart den oändliga diskussionen om vad 
SOA var och inte var för något. 
 

"SOA ligger rätt, men kommer genombrotten redan 2005?"  
(Dahmén (Elektroniskt) 2005, se bilaga 2, ref. A29) 
 
”SOA är ett begrepp som används på många olika sätt, ibland med 
definitioner som är motsägelsefulla.” (Danielsson (Elektroniskt) 2005, se 
bilaga 2, ref. A37) 
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"Men problemet är att det finns en osäkerhet om vad det egentligen innebär 
att införa SOA." (Computer Sweden (Elektroniskt) 2005, se bilaga 2, ref. A32) 
 
"I undersökningen spår 61,5 procent att ledningsgruppen tvingas ta 
integrationsbegreppet tjänsteorienterade arkitekturer, SOA på allvar." 
(Wallström (Elektroniskt) 2005, se bilaga 2, ref. A75) 

 
Citaten ovan tar upp det ökande intresset för den tjänsteorienterade arkitekturen och 
den allt mer ökande fokusering på frågor som ger en översiktlig bild av vad SOA står 
för. Kjell Andersson som är Nordenchef för Attachmate förklarar för Computer 
Sweden att det alltid finns dem som tvekar eller står tvivlande inför ny teknik. 
Missuppfattningar frodas och skepticism är en del av vardagen något som helt enkelt 
SOA inte blivit skonat ifrån (Andersson (Elektroniskt) 2005, se bilaga 2, ref. A45).  

Problemet med den begreppsinkonsistens som omslingrar sig SOA är att det lämnar 
utrymme för osäkerhet hos företag, ett utrymme som andra företag då försöker fylla. 
Under 2005 lanserades program/planer som är till för att hjälpa företag att 
implementera SOA. Några exempel på företag som 2005 lanserade program var Bea 
Systems som lanserade begreppet Service infrastructure, Sonics ESB, och Iway 
Software som lanserade ett ramverk med namnet Adaptive SOA Framework. Lars 
Danielsson skribent för Computer Sweden tar kasuellt upp denna utveckling och 
menar att röster börjat höjas och frågor ställs huruvida tjänsteorienterad arkitektur 
enbart är ett påhitt från leverantörer som vill sälja nya produkter (Danielsson 
(Elektroniskt) 2005, se bilaga 2, ref. A80). Att det skulle ha förhållit sig på det sättet 
stämmer med största sannolikhet inte men att företag har funnit potentialer i 
oförståelsen kring det här begreppet råder det ringa tvivel om. 

Då det detta år skrevs mer om SOA än 2003 och 2004 är det också ganska förståeligt 
att antalet påträffade artiklar som är innehållslösa är fler, hela 13 stycken påträffades 
av totalt cirka 60 stycken. Dock är ”pappan” till dessa ”innehållslösa” artiklar okända 
då det inte gått identifiera vem som skrivit en del av artiklarna. Totalt sett är det 
Computer Swedens skribenter Martin Wallström och Lars Danielsson som är mest 
frekvent förekommande under detta år. 

2006 
SOA har nu funnits på markanden under en längre tid men trots det fortsätter 
diskussionerna kring vad tjänsteorienterad arkitektur är. Nu är visserligen 
tjänsteorienterad arkitektur inte något man enbart en dag vaknar upp och bestämmer 
sig för att införskaffa. Utan det är snarare en process som tar en ansenlig del tid vilket 
kan förklara den debatt som sker i diverse branschmässiga tidsskrifter och ute på 
företag. 

Stefan Olsson, chef för Capgeminis IT-arkitekter säger till Computer Sweden att 
begreppet SOA är och förblir en mycket het trend för IT-avdelningen men att man 
inte ska tro att företagsledningen bryr sig. De bryr sig mer om saker som fungerar, 
inte hur dem fungerar (Olsson (Elektroniskt) 2006, se bilaga 2, ref. A96). Det här 
uttalandet går hand i hand med en undersökning som företaget Inspectum gjorde 
samma år. Undersökningen gick ut på att fråga ett flertal företag om deras tankar 
kring SOA, och resultatet blev minst sagt förvånande.  
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Hela 81 % av de tillfrågade kände inte till begreppet överhuvudtaget och det kanske 
ännu mer förbryllande var då företaget förklarade för dem vad SOA stod för och vad 
det innefattade och resultatet då endast sjönk med några ynka procent till 79. Endast 
två procent svarade att de var mycket intresserade och ytterligare två procent att den 
teknikutvecklingen lät intressant. Undersökningen ställde frågorna kring SOA till 
personal som var ansvariga för att införa nya affärssystem något som till en viss grad 
kan förklara okunskapen då dessa personer i de flesta fall jobbar utanför IT-
avdelningen (Höij (Elektroniskt) 2006, se bilaga 2, ref. A103). 

Samtidigt som Inspectum har gett oss en tankeställare kring SOA och dess popularitet 
2006 så bör det ändå tas upp att denna arkitektur kommer att involveras i fyra 
femtedelar av alla utvecklingsprojekt som startar de kommande två åren (Höij 
(Elektroniskt) 2006, se bilaga 2, ref. A103). Så att påstå att intresset för SOA är svalt 
stämmer inte överens med den verklighet vi har lyckats urskilja genom våran 
diskursanalys. Vad Inspectum dock lyckats ta upp är att den här arkitekturen ännu 
inte lyckats bli en fråga för företagsledningen, något som många förespråkare menar 
är viktigt för tjänsteorienterad arkitektur (Höij (Elektroniskt) 2006, se bilaga 2, ref. 
A103). En av grundtankarna med SOA är nämligen att den skall utformas utifrån 
verksamhetens mål och därav anledningen till att beslut inte enbart bör tas inom IT-
avdelningen. 

För att sammanfatta 2006 har vi här tagit ut tre stycken citat. Dessa citat känner vi ger 
en bra bild av hur SOA har diskuterats i Computer Sweden det här året. En företeelse 
som dock förbryllar oss är att de benämner SOA som en trend, ett begrepp som känns 
allt annat än rättfärdigt för en arkitektur som ändå har och kommer att ha fortsatt 
inflytande på IT-arkitekturer världen över inför många år framåt.  

"Rätt förklarat är SOA, eller tjänsteorienterad arkitektur, en självklarhet som 
de flesta företag – medvetet eller omedvetet – kommer att arbeta med om en 
inte alltför avlägsen framtid." (Bergson (Elektroniskt) 2006, se bilaga 2, ref. 
A108). 

"SOA, service oriented architechture, har i flera år varit en het trend på IT-
konferenser, bland IT-företagen och på många IT-avdelningar." (Höij 
(Elektroniskt) 2006, se bilaga 2, ref. A122). 

"Tjänsteorienterad arkitektur är inte på väg ner. Men det har legat på topp så 
länge att det knappast kan överraska någon längre." (Computer Sweden 
(Elektroniskt) 2006, se bilaga 2, ref. A125). 

”– Det finns så många myter om SOA som man måste avliva. SOA handlar 
inte om teknik eller produkter utan är en samling av principer för design av 
arkitektur, säger David Nichols.” (Danielsson (Elektroniskt) 2006, se bilaga 
2, ref. A194). 

Avslutningsvis kan man tydligt se av figur 4 ovan att författandet av SOA artiklar 
nådde sin höjdpunkt detta år, med totalt cirka 90 stycken artiklar. Av dessa har 19 
stycken betecknats som ”innehållslösa”, samt att den mest frekventa skribenten även 
detta år var Martin Wallstöm med överlägset flest på 28 artiklar rörande SOA.  
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2007 
Även det här året fortsätter skriverierna om SOA och dess fortsatta utveckling. Det 
här året har dock Computer Sweden skrivit färre artiklar och kurvan som vi kunnat 
urskilja de senaste åren att artiklarna bara ökat har alltså kulminerat. Samtidigt kan 
man utifrån artiklarna skrivna 2007 lägga märke till att debatten fortfarande är fast i 
vad som kännetecknar SOA, samt huruvida ”trenden” är på väg upp eller ner. Den 
utvecklingen går sedan hand i hand med att allt fler företag implementerar SOA 
(Computer Sweden (Elektroniskt) 2007, se bilaga 2, ref. A236) något som vi då 
känner borde föra in diskussionen på andra mer konkreta vägar som till exempel hur 
man kan dra störst nytta av att anamma den tjänsteorienterade arkitekturen.  

"SOA har gått från toppen av en hajpkurva till att vara en mogen och 
tillförlitlig arkitektur. ” (Fjälling (Elektroniskt) 2007, se bilaga 2, ref. A200). 

”Tjänstebaserade arkitekturer, SOA, har några år på nacken och hajpen runt 
begreppet är överspelad. Nu förknippas begreppet inte längre enbart med ny 
teknik.” (Larsson (Elektroniskt) 2007, se bilaga 2, ref. A241). 

Ovanstående citat beskriver SOA som en arkitektur som mognat. Båda citaten tar till 
exempel upp begreppet hajp och menar att det är en fas som SOA nu lyckats lämna. 
Samtidigt samma år dyker återigen de gamla benämningarna som omslutit SOA 
sedan lång tid tillbaka upp.  

”Men trots att trenden är het är det nästan omöjligt att få icke-tekniker att 
förstå vad SOA egentligen är.” (Computer Sweden (Elektroniskt) 2007, se 
bilaga 2, ref. A212). 

”SOA, tjänsteorienterade arkitekturer, integration, processhantering, 
mellanprogram. Kärt barn har många namn.” (Computer Sweden 
(Elektroniskt) 2007, se bilaga 2, ref. A209). 

Varför det förhåller sig på det här sättet kan nog härledas till lite av vad det senaste 
citatet är inne på. ”Kärt barn har många namn…” . Vi har under den tiden vi studerat 
artiklarna från Computer Sweden tidigt lagt märke till att det varit väldigt mycket 
skriverier om just förkortningen och hur man som en medelmåttigt intresserad person 
skall förstå vad dessa tre bokstäver innefattar.  

Tyvärr får man nog konstatera att på grund av IT-branschens oförmåga att lyckas 
paketera det här begreppet i ett ”mjukt” paket, istället för i ett ”hårt” teknik paket så 
har det blivit knepigt att relatera arkitekturen till verkligheten. Något som hela 
konceptet fått lida för då meningsskiljaktigheter uppstått i diskussionen kring den 
tjänsteorienterade arkitekturen. 

Trots att antalet artiklar kring SOA detta år hade minskat från föregående år har 
antalet påträffade ”innehållslösa” artiklar ökat till antalet. Hela 25 stycken 
”innehållslösa” artiklar påträffades av cirka 70 stycken totalt. Vidare kan tilläggas att 
även detta år var det Martin Wallström och Lars Danielsson som ännu en gång var de 
mest återkommande skribenterna detta år. 
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2008 
Det här året är något begränsat då artiklar kommer att skrivas under och efter att 
vår studie blir gjord. På grund av att inte ha möjlighet att gå tillbaka och uppdatera 
vårt artikelregister så har vi dragit en gräns satt till den 30 april 2008. Artiklar som 
således kommer att skrivas efter det datumet kommer ej tas upp för granskning och 
kommer därav ej heller förekomma i vår studie.   

2008 är året då man slutar prata om SOA och istället fokuserar på att tillämpa den, i 
alla fall enligt Karin Lindström skribent för Computer Sweden. Hon säger även att det 
här är året då man kommer lära sig att skilja mellan integration och SOA, något som 
skulle kunna påstås tidigare debatter inte riktigt gjort (Lindström (Elektroniskt) 2008, 
se bilaga 2, ref. A304). 

Av artiklarna att döma kan vi även konstatera att det finns en avsaknad av 
beskrivande artiklar som talar om för läsaren vad SOA är. Detta har tidigare varit ett 
återkommande fenomen något som nu verkar ha avtagit. Av den iakttagelsen skulle 
man blygsamt kunna påstå att begreppet mognat även hos de mer teknikkritiska 
skribenterna. Håkan Ogelid som är redaktionschef för Computer Sweden menar dock 
i en artikel att mognaden för SOA har tagit sådan tid på grund av den IT-bubbla 
branschen hade vid millennieskiftet samt att det gjordes överinvesteringar inom IT 
(Ogelid (Elektroniskt) 2008, se bilaga 2, ref. A302). Vi har dock inte för avsikt att ta 
upp denna diskussion här utan kommer vid ett senare tillfälle diskutera anledningen 
till SOA och dess utveckling. 

”Att SOA anses vara misslyckat hittills är en kommentar från dem som inte 
tänker på arkitekturer.” (Danielsson (Elektroniskt) 2008, se bilaga 2, ref. 
A296) 

”Undersökningen visar att 19 procent av IT-proffsen inte vet hur de ska 
hantera kvalitet och testning i SOA-miljöer. Den kombinerade snabba 
ökningen för SOA och bristen på insikt om potentiella problem, kan utgöra en 
risk vid införandet av tekniken.” (Wallström (Elektroniskt) 2008, se bilaga 2, 
ref. A289) 

Dessa ovanstående citat tyder på att det trots den tid som ändå har gått att det 
fortfarande återstår en del problem med att få SOA lyckas i verksamheterna. Dock 
menar man på att det ändå ser bättre och bättre ut på den fronten. 
 
Avlutande för detta år som dock är förkortat, liksom beskrevs ovan, är att det 
fortfarande frekvent återkommer ”innehållslösa” artiklar, något som i sig har ökat 
från år till år i förhållande till totalt antal artiklar. Dessutom är det även detta år som 
Martin Wallström tillhör att vara den mest återkommande skribenten till artiklarna 
om SOA. 
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3.2 De fem mest återkommande författarna 
Bland de sammanställda artiklarna finns det ett antal författare som är mer 
förekommande än andra. Ovan beskrevs sist för varje år vem eller vilka skribenter 
som var mest återkommande just det året. Här tänkte vi kort presentera de fem mest 
återkommande författarna bland artiklarna, som tillsammans står för över 50% av 
samtliga artiklar.  
 
Den allra mest återkommande skribenten är Martin Wallström, som även nämndes ett 
antal gånger under varje år i ovanstående avsnitt. Han står för ungefär 24,5%, det vill 
säga 68 stycken, av samtliga artiklar av genomgånget material. Något som är väldigt 
många fler än övriga författare, dubbelt så många fler än den som har skrivit näst flest 
artiklar. För att kort ge en liten introduktion till Wallström är han seniorreporter på 
Computer Sweden och är främst inriktad på frågor kring management, styrning och 
ekonomi. ((Elektroniskt) http://computersweden.idg.se/2.2683/1.97209, 2008-05-22) 
 
Näst mest återkommande författare bland artiklarna är Lars Danielsson med sina 31 
stycken, och även han är skribent på Computer Sweden. I huvudsak bevakar han 
områden såsom utveckling, databaser, operativsystem och öppen källkod. Dessutom 
är han även redaktör för Computer Swedens nyhetsbrev om systemutveckling. 
((Elektroniskt) http://computersweden.idg.se/2.2683/1.97209, 2008-05-22) 
 
Därefter är Magnus Höij vanligt återkommande och står för 20 stycken av samtliga 
artiklar. Dock har vi inte funnit något om honom på Computer Swedens hemsida, 
däremot stod det på en av hans artiklar att han var redaktör på Computer Sweden. 
((Elektroniskt) http://computersweden.idg.se/2.2683/1.97209, 2008-05-22) 
 
Den fjärde skribenten är Sverker Brundin och han har skrivit 14 stycken artiklar. Han 
håller ihop Computer Swedens teknikredaktion och ser till att sidorna i tidningen och 
på webben fylls med bra teknikartiklar. Dessutom är han två dagar i veckan 
nyhetschef för hela Computer Sweden.  
((Elektroniskt) http://computersweden.idg.se/2.2683/1.97209, 2008-05-22) 
 
Den femte och siste är Peter Larsson med bara sina 9 stycken artiklar, hans arbete på 
Computer Sweden går ut på att bevaka vad som händer inom områden som 
systemutveckling och öppen källkod.  
((Elektroniskt) http://computersweden.idg.se/2.2683/1.97209, 2008-05-22) 
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4 Analys och resultat 
I detta kapitel analyseras de artiklar vi har tagit fram från Computer Sweden, och 
detta sker i form av en kategorisering av artiklarna, där följande kategorier har 
identifierats: SOA, den innehållslösa arkitekturen; SOA, den missuppfattade 
arkitekturen; SOA, kärt barn har många namn; SOA, de tusen definitionernas 
arkitektur; SOA, det bästa som någonsin hänt; SOA, den problemfria arkitekturen 
och SOA, kejsarens nya kläder. Det ska även tilläggass att varje artikel inte behöver 
tillhöra endast en kategori, utan kan gå under flera. Varje kategori kommer att 
inledas med en liten statistiksammanställning och ett diagram som visar fördelningen 
av artiklar tillhörande varje kategori ställt i relation till totalt antal artiklar per år. 

4.1 SOA, den innehållslösa arkitekturen 
Av allt framtaget och genomgånget material har 73 stycken av totalt 276 stycken 
artiklar bedömts vara innehållslösa. Procentuellt sett, det vill säga cirka 26,5%, anser 
vi att det är rätt många artiklar i förhållande till hur många som publicerats. Därav har 
detta avsnitt för avsikt att analysera varför det är så många som är innehållslösa samt 
redogöra för hur SOA generellt framställs i dessa artiklar. Den författare som är 
”pappa” till flest ”innehållslösa” artiklar är Martin Wallström, och han stod för cirka 
26% av alla ”innehållslösa” artiklar, det vill säga 19 stycken. Genomsnittligt omfång 
(antal ord) för de ”innehållslösa” artiklarna är cirka 458 ord. 
Figur 5: SOA, den innehållslösa arkitekturen, antal årsvis 
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Under metodkapitlet för datainsamling beskrevs att vi läste igenom samtliga artiklar 
och därefter satte ett talande ”citat” på varje artikel. Under detta arbete upptäcktes ett 
flertal artiklar där ett talande ”citat” inte kunde hittas eller ens komma på något 
vettigt, och därav bedömdes dessa som innehållslösa. Många av dessa artiklar hade 
mycket gemensamma drag i form av att vara någon typ av nyhetsartikel. Generellt 
sett så sa dessa artiklar heller ingenting konkret om arkitekturen SOA i sig.  
 
Flera av de ”innehållslösa” artiklarna nämner ofta den tjänsteorienterade arkitekturen 
i texten ett flertal gånger, exempelvis att prata om något program eller om något som 
skall bli en viktig del för den SOA-arkitektur man använder sig av. Dock säger 
artiklarna ingenting mer om arkitekturen, eller vad SOA i huvudtaget innebär i 
sammanhanget, och heller inget mer utvecklande av den i huvudtaget. Kort sagt 
nämns SOA bara ett flertal gånger i artikeln utan att egentligen säga något konkret om 
SOA. Dock är ändå SOA en ganska central del för de flesta av dessa artiklar. 
 
Ett typ exempel på en sådan artikel som beskrevs ovan illustreras med följande citat 
ur en av dessa artiklar: 
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”- Programmets fokus ligger på integration, arkitektur, standarder samt 
kunskap om olika ansatser för att åstadkomma lösningar som bygger på 
tjänsteorienterade arkitekturer, SOA.” (Computer Sweden (Elektroniskt) 
2004, se bilaga 2, ref. A8)  
 
(Även följande artiklar tillhör ovanstående kategori: ref. A19, A33, A38, 
A118, A131, A173, 174) 

 
Ett annat tydligt drag bland dessa ”innehållslösa” artiklar är sådana som pratar om 
sådant runtomkring själv arkitekturen SOA. Exempelvis speciella SOA-produkter, -
ramverk, plattformar och liknande som olika leverantörer släpper ut på marknaden av 
en mängd olika orsaker. Främst för att de ska skaffa sig marknadsandelar och bli 
ledande på att just leverera produkter som hjälp för företag att ska en SOA-arkitektur. 
Många av dessa artiklar handlar även om leverantörer som köper andra leverantörer 
för just samma anledning som beskrevs ovan. I övrigt handlar dock dessa artiklar inte 
heller så mycket om själva arkitekturen SOA, utan det är mer nyhetsartiklar, men 
dock anser vi att dessa säger oss något trots att de bedömts som innehållslösa. Det 
beror främst på att det i regel är ganska korta artiklar och därav svårt att ta fram ett 
bra ”citat” samt dem i sig heller inte säger något om arkitekturen SOA, och heller inte 
vad dessa produkter, plattformar och ramverk har för relation till den 
tjänsteorienterade arkitekturen. Tilläggas skall även göras att denna kategori av 
artiklarna har ökat frekvent varje år. 
 
Nedan följer ett antal typexempel på dessa artiklar som beskrevs ovan med några citat 
ur dem: 

”Programjätten Mercury köper Systinet, ett företag som är inriktat på 
tjänsteorienterade arkitekturer. Köpesumman är 105 miljoner dollar och 
leder till att Mercury stärker ställningen på tjänsteorienterade arkitekturer, 
så kallad SOA.” 
(Wallström (Elektroniskt) 2006, se bilaga 2, ref. A94) 
 
”Bea Systems har nu visat upp Workspace 360 som är företagets nya verktyg 
för att utveckla och hantera applikationer som byggs i Beas kommande SOA-
plattform.” 
(Olofsson (Elektroniskt) 2006, se bilaga 2, ref. A175) 
 
”Organisationen Eclipse som står bakom det mest populära Javaverktyget 
presenterar planer för ett öppet ramverk för SOA, tjänsteorienterade 
arkitekturer. Projektet heter Swordfish och är tänkt att resultera i ett färdigt 
ramverk under årets tredje kvartal.” 
(Danielsson (Elektroniskt) 2008, se bilaga 2, ref. A269) 
(Även följande artiklar tillhör ovanstående subkategori: ref. A70, A78, A98, 
A112, A190, A201, A232, A243, A254, A268, A275, A281, A282, A292) 
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De tre ovanstående beskrivna subkategorierna var de mest framträdande bland de 
”innehållslösa” artiklarna. Dock finns det några andra som vi kort tänkt nämna och ge 
exempel på. Den ena av de övriga mindre påträffade subkategorierna av dessa 
”innehållslösa” artiklar är de som handlar om företag som säger sig själva vara 
moderna och ha en infrastruktur uppbyggd efter tjänsteorienterad arkitektur eller 
kommer att införa det. Men där sluta det ofta, och underbygger det sällan med några 
övertygande argument till varför mer än det självklara, så som att det är nytt och 
kommer att lösa alla problemen. Dessutom talar företagen inte alltid om varför dem 
ska införa SOA, vad ligger bakom, varför inte en annan arkitektur eller vill de bara 
vara moderna? Om det sistnämnda så skulle en mer uttömmande förklaring vara på 
sin plats och vad det praktiskt skulle ha för konsekvenser för den egna verksamheten. 
 
Här följer nu det sista exemplet från de artiklar tillhörande de kategorier som 
nämndes ovan: 
 

”- Hela vår infrastruktur är modern och uppbyggd efter SOA (service 
oriented architechture). Det vi behöver är en struktur för hur informationen 
ska samordnas. Det tar för lång tid att knyta ihop allt pekarmässigt. Därför 
behövs kritisk information på ett enda ställe. Sedan kan man använda pekare 
för att lösa det vidare.” 
(Brundin (Elektroniskt) 2005, se bilaga 2, ref. A30)  
(Även följande artiklar tillhör ovanstående subkategori: ref. A173, A205, 
A295, A207, A263) 

 
SOA, den innehållslösa arkitekturen illustreras kortfattat av artiklar där man pratar 
om SOA men de säger aldrig något om SOA i sig, texten bara finns där. Men inte alla 
artiklar som vi har gått igenom var innehållslösa, utan en del artiklar illustrerar att 
SOA är en missuppfattad arkitektur. 
 

4.2 SOA, den missuppfattade arkitekturen 
Denna kategori omfattas av 30 stycken artiklar, och i förhållande till det totala antalet 
artiklar innebär det att cirka 11% av artiklarna som illustrerar de missuppfattningar 
och förutfattade mening som finns kring SOA. Till denna kategori var det dock ingen 
författare som var mer förekommande än någon annan, men det genomsnittliga 
omfånget(antal ord) för denna kategori var 476 stycken. 
 
De tre vanligast missuppfattningarna följer nedan:  
 

 SOA löser alla problem 
 SOA är egentligen inget nytt 
 SOA är likställt med webbservices 
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Figur 6: SOA, den missuppfattade arkitekturen, antal årsvis 
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SOA den missuppfattade arkitekturen: Del 1, SOA löser alla problem 
En återkommande missuppfattning som går att härleda ur artiklar från Computer 
Sweden är att SOA per automatik löser en verksamhets bekymmer både arkitekturellt 
och lönsamhetsmässigt. Man har ofta även en övertro på arkitekturen som för övrigt 
ofta hamnar i knäet på företagets IT-avdelning som sedan får uppgiften att 
implementera SOA bäst de själva vill. 
 

”Det är väldigt vanligt att man träffar kunder som har påbörjat 
integrationsprojekt som någon form av "sidoprojekt" för den egna IT-
avdelningen.”  
(Ramsö, Elektroniskt) 2005, se bilaga 2, ref. A47). 
 
”Det är viktigt att en satsning på SOA inte tar utgångspunkt i tekniken utan i 
effekterna som ska uppnås.”   
(Olsson (Elektroniskt) 2006, se bilaga 2, ref. A96). 

 
Ledningen förstår således inte att SOA skall styras efter verksamhetens affärsmål och 
inte vara en adhocliknande arkitekturell lösning på verksamhetens 
applikationsspaghetti. Det här agerandet får konsekvensen att införandet av den nya 
arkitekturen blir invecklad eller drar ut på tiden. SOA är följaktligen ingen så kallad 
”silver bullet solution” (en lösning på alla problem) utan ett komplement som kan 
hjälpa verksamheten att bli mer effektiv. 
 
SOA den missuppfattade arkitekturen: Del 2, SOA är egentligen inget nytt 
En mycket vanlig förutfattad mening kring SOA som ofta dyker upp i artiklar från 
Computer Sweden är att den här arkitekturen inte är något nytt. Man syftar på att 
tidigare arkitekturer som till exempel CORBA redan försökt genomföra grunderna av 
SOA men misslyckats och av den anledningen blir ekvationen således, om CORBA 
inte lyckades varför skulle SOA göra det? Andra kritiska röster gentemot den 
tjänsteorienterade arkitekturen har varit i form av brist på nyheter i allmänhet, och 
menar att det är gamla tankebanor i en ny förpackning och av den anledningen inget 
att ropa högt över (Computer Sweden (Elektroniskt), se bilaga 2, ref. A139, A239, 
A231).  
 

”Inget ont om SOA som bygger på alldeles förträffliga idéer om hur 
verksamhet och it kan samverka, men här finns inget nytt under solen.”  
(Ravnskov (Elektroniskt) 2007, se bilaga 2, ref. A231). 
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”De flesta nyheter i metodsammanhang är ”Same stuff in new wrapping.” 
(Ravnskov (Elektroniskt) 2007, se bilaga 2, ref. A231). 

 
SOA den missuppfattade arkitekturen: Del 3, SOA är likställt med webbservices 
Det är inte ovanligt att man råkar komma över artiklar som beskriver SOA som en 
teknik eller som ett specifikt tillvägagångssätt. Denna slutledning behöver visserligen 
inte vara felaktig men den ger ofta läsaren en skev bild av vad SOA egentligen är 
tänkt att vara. Att se SOA som något konkret kan paradoxalt nog vara ett 
betraktningssätt som många gånger inte bara kommer att ge dig en felaktig 
uppfattning utan även få läsaren att dra felaktiga kopplingar till vad denna arkitektur 
egentligen är. Om du någon gång försökt förstå dig på vad SOA i själva verket är så 
kommer det inte att ta lång tid innan du per automatik kopplar arkitekturen till webb 
services (webbtjänster). Ett flertal artiklar insinuerar nämligen att webbservices och 
SOA går att likställa något som inte stämmer överens med vad SOA är tänkt att vara 
för något.  
 

”SOA handlar väldigt mycket om web services, alltså maskin-maskin-
kommunikation över internet av olika slag”  
(Wallström (Elektroniskt) 2006, se bilaga 2, ref. A144). 
 
”Många sätter felaktigt ett likhetstecken mellan web services och en 
tjänstebaserad arkitektur.”  
(Ricknäs (Elektroniskt) 2004, se bilaga 2, ref. A14). 
 

SOA, den missuppfattade arkitekturen illustrerar de vanligaste missuppfattningarna 
och förutfattade meningarna om SOA, uppdelat i tre subkategorier. Många tror alltså 
att SOA är lösningen på alla problem, att det egentligen inte är något nytt, samt att 
SOA och webbservices är samma sak. Men nog om missuppfattningar kring SOA, 
utan över till något mer konkret som alla vet, att kärt barn har många namn. 
 

4.3 SOA, kärt barn har många namn 
SOA, integrations lösningar, tjänsteorienterad arkitektur, tjänster som byggklossar, 
flexibla organisationer, listan kan göras lång och komplexiteten bara ökar när det 
gäller arkitekturen mest känd som SOA. Kärt barn har många namn brukar man säga 
och SOA arkitekturen är inget undantag. Denna kategori står för cirka 13% av 
samtliga artiklar, något fler än ovanstående kategori. Genomsnittligt omfång för 
denna kategori av artiklar är ungefär 471 stycken, och de författare som vanligast 
förekommande för denna typen av artiklar är Martin Wallström, 10 stycken, och Lars 
Danielsson, 6 stycken, och tillsammans står dem för cirka 44,5% av denna kategori. 
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Figur 7: SOA, kärt barn har många namn, antal årsvis 
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Integration har visserligen varit på företagens agenda under en längre tid nu men trots 
det finns en begreppskonflikt för hur man ska associera SOA, inte minst i Computer 
Swedens artiklar. I de artiklar vi läst har SOA framställts på en rad olika vis, både 
negativt och positivt. SOA har dock alltid blivit förknippat som det nya bland 
arkitekturstrategierna då den möjliggör ett nytt sätt att bedriva affärsverksamhet på. 
 
När man läser artiklar associerade med SOA uppfattas lätt SOA och integration som 
lika eller väldigt snarlika begrepp. Frågan som här bör ställas är således, vad är 
integration och vad är SOA, finns det någon skillnad? I ett flertal artiklar benämns 
arkitekturen SOA som ett företagsgemensamt integrationsprojekt som involverar alla.  
 

”Integration blir både ett viktigt verktyg för att få de interna systemen att 
fungera ihop, liksom det blir ett konkurrensmedel, och vissa fall en 
förutsättning för att kunna realisera sin affärsidé”  
(Ramsö (Elektroniskt) 2005, se bilaga 2, ref. A47).  

 
Samtidigt förekommer artiklar som förespråkar att integration inte bör vara en teknisk 
fråga utan en affärs- och verksamhetsmässig sådan. 
 

"SOA måste hanteras utifrån affärsprocesser, inte utifrån tekniska aspekter." 
(Wallström (Elektroniskt) 2006, se bilaga 2, ref. A165). 
 
”Vilka utmaningar finns affärsmässigt?  
- Att inte se integrationen som ett teknik problem utan ett affärs- och 
verksamhetsmässigt sådant”  
(Wallström (Elektroniskt) 2006, se bilaga 2, ref. A156) 

 
På samma förfarande som frågor kring huruvida SOA är integration eller inte kan 
man ställa sig frågande till om SOA är en teknik, princip eller kanske både och. I 
majoriteten av artiklar vi läst har dock SOA kopplats med diverse tekniska lösningar, 
däribland webbservices samtidigt som vissa förespråkare trycker på att arkitekturen 
mer skall ses som riktlinjer varpå kan styras efter.   
 

"Det är inte en produkt, utan en idé och en princip. SOA går ut på att 
konsumera och producera tjänster"  
(Danielsson (Elektroniskt) 2004, se bilaga 2, ref. A9). 
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”… SOA handlar inte om teknik eller produkter utan är en samling av 
principer för design av arkitektur" 
 (Danielsson (Elektroniskt) 2006, se bilaga 2, ref. A194). 

 
Frågan är ständigt återkommande, hur skall SOA kopplas? På grund av att man kan 
koppla den till både teknik, integration och riktlinjer så blir det väldigt grumligt. 
Computer Swedens artiklar beskriver även arkitekturen på en rad olika sätt och vis 
där den ena avfärdar den andra och kommer med egna slutsatser för vad som är 
kärnan i SOA. För att påvisa det här fenomenet kommer här ett antal exempel där vi 
tydligt kan urskilja tvetydligheten.  
 

”IBM har över 300 SOA-relaterade produkter och vi kommer att investera 
mer än en miljard dollar i år för att förbättra tekniken och bygga nya 
tjänster. Detta är ett initiativ som sker på många ställen inom IBM, säger han 
till IDG News”  
(Wallström (Elektroniskt) 2006, se bilaga 2, ref. A176). 

 
I ovanstående citat är tekniken i fokus och det pratas om produkter som indirekt bidrar 
till att verksamheten blir bättre anpassad till SOA.  
 

"Alla företag kommer inom tio år att använda en tjänstebaserad arkitektur, 
ingen kommer undan denna trend inom integration då alla 
mjukvarutillverkare vrider om sina system mot SOA."  
(Lundqvist (Elektroniskt) 2006, se bilaga 2, ref. A185). 

 
I ovanstående citat diskuteras här SOA som ett medel att öka integrationen i 
verksamheter. 
 

"SOA som teknik löser inte några problem – utan SOA måste vara ett sätt att 
tänka."  
Ramsö (Elektroniskt) 2008, (se bilaga 2, ref. A284). 

 
Det sista citatet tar upp SOA som ett sätt att tänka. Kan man utgå ifrån att samtliga 
sätt att se på SOA är korrekta eller kan det finnas tvivelaktiga slutsatser bland dessa 
uttalanden? Samtidigt kanske SOA är just alla tre parametrar men då är det väl mer av 
en metod för att styra en verksamhet än en systemarkitektur?  
 
SOA, kärt barn har många namn, ett mycket talande namn på denna kategori då 
många artiklar sätter många olika namn för samma sak, det vill säga SOA. 
Uppfattningen man får av att läsa de artiklar tillhörande denna kategori är att SOA 
och många andra begrepp är väldigt snarlika begrepp, som till exempel integration 
som är väldigt centralt för SOA, men är det SOA? Kärt barn har många namn är ett 
vanligt talesätt för något som är populärt, men SOA, de tusen definitionernas 
arkitektur är också en vanlig kategori bland artiklarna.  
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4.4 SOA, de tusen definitionernas arkitektur 
Även denna kategori utgör cirka 11% av totalt antal artiklar, med andra är det ungefär 
30 stycken artiklar som går under denna kategori. När det gäller hur frekvent någon 
författare är återkommande under denna kategori, så råder samma förhållande här 
som för kategorin SOA, den missuppfattade arkitekturen. Med andra ord att det är 
ganska jämt fördelat mellan författarna, ingen är mer återkommande än någon annan, 
dem har i princip skrivit lika många vardera. Till sist är det genomsnittliga 
omfånget(antal ord) för denna kategori 608 ord, vilket kan var lite missvisande då 
några artiklar hade mycket större omfång än övriga. 
 
Figur 8: SOA, de tusen definitionernas arkitektur, antal årsvis 
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I diverse beskrivande artiklar kring den tjänsteorienterade arkitekturen förekommer 
ett flertal olika förklaringar till vad syftet eller nyttan med arkitekturen skall vara. 
Flera artiklar beskriver SOA som ett verktyg främst för ökad integration medan andra 
artiklar förespråkar återanvändningen av mjukvara som en av de främsta 
anledningarna. Det finns dock även andra fördelar som inte bara kan vara knepiga att 
förstå sig på för en lekman utan även för en person insatt i arkitekturfrågor. Följande 
beskrivningar kring SOA har återfunnits ur artiklar från Computer Sweden: 

 
”SOA är ett konstruktionssätt som gör det enklare att anpassa datorsystem 
till föränderliga behov.” 
(Niccolai (Elektroniskt) 2004, se bilaga 2, ref. A10) 
 
 ”SOA minskar utvecklingskostnaderna genom att det blir enklare att 
återanvända kod.” 
(Niccolai (Elektroniskt) 2004, se bilaga 2, ref. A10) 
 
"SOA innebär att funktioner i system görs tillgängliga som tjänster som kan 
anropas av andra system. På sikt kan det betyda att jättesystemens tid är 
förbi."  
(Computer Sweden (Elektroniskt) 2004, se bilaga 2, ref. A15) 

 
Ovanstående är enbart några typexempel på fördelar som lyfts fram kring denna 
arkitektur. Man kan efter att läst ett flertal artiklar på ämnet av naturliga skäl ställa sig 
frågande till om arkitekturen SOA verkligen kan uppfylla samtliga av dessa 
påståenden.  Förutom att bidra till minskad stordatordrift, enklare anpassningar av 
datorsystem och ökad återanvändning av kod vad mer kan den här arkitekturen tänkas 
göra?  
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"Grundtanken med en tjänsteorienterad arkitektur är att man kan dela upp 
applikationer i mindre enheter.”   
(Computer Sweden (Elektroniskt) 2004, se bilaga 2, ref. A15) 
 
"Det går ut på att bygga lösningar av tjänster som kommunicerar med 
varandra, till exempel via web services."  
(Höij (Elektroniskt) 2005, se bilaga 2, ref. A53) 

 
De ovanstående citaten tar upp samma dock olika delar av SOA som det kanske mest 
betydelse fulla. Vad det här leder till är att hela begreppet SOA blir rörigt och läsare 
har svårt att förstå vad SOA rent konkret är för något. Den här infallsvinkeln på SOA 
som det mystiska och nästan allsmäktiga är ett återkommande fenomen ur artiklar 
skrivna med relation till den tjänsteorienterade arkitekturen. Det som tyvärr inte 
genomsyrar artiklarna är vad konkret det är som gör att SOA är så pass bra.  Att ta 
med i denna analys är givetvis att Computer Sweden inte är en tidning vars enda 
uppgift är att fungera som en instruktionsbok för hur SOA skall implementeras och 
användas men vad vi menar på saknas är att förankra denna information i något 
konkret då ytterst få personer kan relatera till informationen kring arkitekturen. 
 

"SOA ger ett helikopterperspektiv på alla affärsprocessen och flöden, vilket 
innebär att affärsfolket kan visualisera hur affärsprocesserna är utformade. "  
(Wallström (Elektroniskt) 2006, se bilaga 2, ref. A145) 
 
"SOA lovar enklare återanvändning av kod, billigare integration, högre 
säkerhet och flexiblare affärer."   
(Wallström & Höij (Elektroniskt) 2006, se bilaga 2, ref. A146) 

 
Budskapet som säljs ut till allmänheten via dessa artiklar har en tendens att trycka på 
de övergripande fördelarna med arkitekturen och ord som helikopterperspektiv och 
flexiblare affärer är regelbundna. Men varför pratas det inte lika mycket om de 
misstag en arkitektur av denna magnitud säkerligen kan ha, bara vetskapen om att 
nästan samtliga artiklar trycker på en fördel efter en annan får oss att rycka på 
ögonbrynen och bli misstänksamma till hela konceptet.  
 

"SOA handlar om att skapa tydliga tjänster, som sedan kan kommunicera 
med varandra.”  
(Höij (Elektronsikt) 2006, se bilaga 2, ref. A161) 
 
"Tjänsteorientering handlar om att kommunicera på ett sätt som gynnar alla 
inblandade, på alla plan. Både program och människor." 
(Computer Sweden (Elektroniskt) 2008, se bilaga 2, ref. A287) 
 

SOA, de tusen definitionernas arkitektur handlar alltså om artiklar där man trycker 
på syftet och nyttan med SOA och verkligen framhäver dess fördelar, dock bara de 
mest övergripande och som ibland gör att det kan bli rörigt och i vissa fall svårare att 
förstå SOA. Begreppskonflikten är därmed ännu en gång boven i dramat. Det finns 
inte artiklar som bara trycker på fördelarna med SOA, utan går även ett steg längre, 
och framhäver SOA ännu mer positivt, och namnet på nästa kategori SOA, det bästa 
som någonsin hänt, säger väl en hel del. 
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4.5 SOA, det bästa som någonsin hänt 
Vid en grundlig genomgång av de sammanställda artiklarna kring SOA kan man 
tydligt se en röd tråd genom flera av dessa, rättare sagt 34 stycken, eller cirka 12.3% 
av totalt antal artiklar. Den är främst mycket positivt inställd till arkitekturen och 
förespråkar ofta SOA som en mycket bra lösning för en rad olika företag. Många 
företag som ger sin bild av att ha infört SOA och fått mycket bra avkastning av det, 
samt även många författare som lovprisar den tjänsteorienterade arkitekturen. Av 
författarna är tydligen Martin Wallström ett gott öga till SOA då han står för 11 
stycken av dessa artiklar, det vill säga ungefär 32.3%. Till sist ska även nämnas att 
genomsnittligt omfång (antal ord) för dessa artiklar är 625 ord. 
 
Figur 9: SOA, det bästa som någonsin hänt, antal årsvis 
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Många artiklar och företag däri nämner ofta att man sparar/har sparat mycket pengar 
och resurser genom införandet av SOA i verksamheten. Det finns därtill ett flertal 
goda exempel på det ovan beskrivna och som tydligt kan återges genom följande 
citat. Citaten är hämtade från artikeln SOA - en spargris för Jordbruksverket (A123) 
och SOA ger mer på kontot (A279). 
 

”- Vi kan i genomsnitt återanvända hälften av våra tjänster i portföljen. Vissa 
tjänster har vi återanvänt uppemot 95 procent.” 
”Den nya arkitekturen bidrar till vinster för handläggarna. Deras 
arbetsinsatser har minskats stadigt.” 
(Cooke (Elektroniskt) 2006, se bilaga 2, ref. A123) 
 
”Analysföretaget IDC bedömer att minst 40 procent av alla företag inför 
eller överväger att införa SOA. Det är begripligt med tanke på de stora 
ekonomiska vinsterna för stora grupper som Danske Bank. SOA innebär 
nämligen inte bara att det blir vinst på IT-området. Strategin med en 
gemensam plattform betyder också att gruppen kan minska antalet 
anställda.” 
(Stensdal (Elektroniskt) 2008, se bilaga 2, ref. A279) 

 
En annan syn som artiklarna ger under denna kategori är den att SOA passar de flesta 
och att det finns väldigt få nackdelar med arkitekturen, och menar även på att många 
företag har börjat anamma den tjänsteorienterade arkitekturen mer på allvar och att 
väldigt många lyckas med att uppnå sina mål med SOA. Två tydliga exempel kan 
illustreras genom det Capgeminis chef för IT-arkitekturer Stefan Olsson skriver i 
artikeln SOA minskar kostnaderna (A44) och det Computer Sweden´s skribent Martin 
Wallström skriver i artikeln Allt fler SOA-installationer lyckas (A283). 
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”Min slutsats är att SOA som angreppssätt passar många och att 
nackdelarna är få. Ledande analytiker hävdar i sina rapporter att större 
delen av världens ledande företag redan tagit SOA till sig. Av de som inte 
använder sig av SOA än har merparten planer på att gå vidare.” 
(Olsson (Elektroniskt) 2005, se bilaga 2, ref. A44) 
 
"Nästan fyra av tio företag möter alla mål och 60 procent möter de flesta. 
Det visar en undersökning som har gjorts av amerikanska företaget 
Amberpoint, som levererar lösningar för styrning av SOA, SOA governance. 
Förklaringen till att så många företag lyckas är att många börjar i liten skala 
med enklare projekt." 
(Wallström (Elektronikt) 2008, se bilaga 2, ref. A283) 

 
I och med dessa två föregående citaten finns det därtill en mängd frågor man ändå 
kan ställa sig, något som kommer att återkommas till under diskussionskapitlet.  
 
Vidare har under denna kategori även identifierats ännu en förgrening som i mångt 
mycket handlar om att SOA ger helt nya möjligheter för företagen. Det handlar inte 
bara om det klassiska att arkitekturen underlättar byggandet av system utan även ger 
ett nytt sätt att bygga organisationer på. I artikeln Äntligen – nu har dörren öppnats 
(A122) skriven av Magnus Höij berättar Cordials vd Linus Malmberg att byggandet 
av så kallade virtuella organisationer är något som har funnits länge. Följande citat 
från just denna artikel illustrerar hur den tjänsteorienterade arkitekturen kommer in i 
bilden. 
 

”- Vi vet hur man bygger sådana nätverksorganisationer på rätt sätt. Men det 
har visat sig vara svårt i praktiken och inte minst har tekniken bromsat oss.  
SOA gör denna vision möjlig. 
 
– Nätverkslogiken gäller fortfarande, även om vi inte pratat så mycket om det 
de senaste åren. I en sådan värld är kraven på integration och interaktion 
extremt höga, säger han.  
 
Även om det är en hel del arbete kvar, både på företagen och inom IT-
branschen, är vi på väg att få teknik som kan vara precis det som dotcom-
åren saknade.” 
(Höij (Elektroniskt) 2006, se bilaga 2, ref. A122) 

 
Ovanstående citat illustrerar på något sätt att SOA-tänkandet är en revolution inom 
IT-branschen. 
 
Följande artikel kan mycket väl även illustrera de andra ovanstående subkategorierna. 
Artikeln handlar om en undersökning som visar på att fler och fler företag har SOA 
som högprioritet de kommande åren. Dessutom visar undersökningen på att fler 
företag ser de stora omtalade fördelarna med SOA samt att de börjar få avkastning på 
den. 
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”79 procent av företagen uppger att SOA blir prioriterat eller högprioriterat 
under de kommande fem åren. Det kan jämföras med 61 procent i fjolårets 
undersökning.  
 
Undersökningen visar att andelen företag som anser att SOA leder till en 
ökad återanvändning av IT-tillgångarna ökar från 48 procent till 56 procent.  
 
De största fördelarna anses vara ökad flexibilitet, integration, samt sänkta 
kostnader och att kunna skapa ett gemensamt gränssnitt mellan system.”  
(Wallström (Elektroniskt) 2006, se bilaga 2, ref. A150) 

 
De följande två avslutande citaten från artiklarna Något stort är på gång (A130) och 
SOA är kungen på scen (A185) är en mycket bra illustrering av, och även ett bra sätt 
att sätta punkt med för, denna kategori. 
 

"Alla företag kommer inom tio år att använda en tjänstebaserad arkitektur, 
ingen kommer undan denna trend inom integration då alla 
mjukvarutillverkare vrider om sina system mot SOA." 
(Lundqvist (Elektroniskt) 2006, se bilaga 2 ,ref. A185) 
 
”Manegen är krattad, den röda mattan är utrullad, grädden är lagd på 
moset: tjänsteorienteringen kan leda oss hur långt som helst.” 
(Höij (Elektroniskt) 2006, se bilaga 2, ref. A130) 

 
SOA, det bästa som någonsin hänt, här pratas det om att SOA kommer förända 
världen, fler och fler lyckas med sina SOA projekt och får avkastning på dem, men 
ser verkligheten verkligen ut så? Detta är något som nästkommande kategori kommer 
att belysa, SOA den problemfria arkitekturen. 
 

4.6 SOA, den problemfria arkitekturen? 
Det har skrivits mycket om SOA, och många artiklar är väldigt positivt inställda till 
den och i vissa fall även prisar den. Dock finns det många artiklar där man betonar att 
det ändå kan uppstå problem med denna nya arkitektur, vilket kommer att illustreras 
under denna kategori. Då dessa artiklar är någon form av motvikt till den föregående 
kategorin ska sägas att det förekommer några fler till denna kategori, det vill säga 37 
stycken, vilket är ungefär 13,4% av alla artiklar totalt. Dessutom finns här ingen 
enskild skribent som utmärker sig mer än någon annan, men det är tre stycken som 
står för majoriteten av denna typ av artiklar. Det är Martin Wallström, Magnus Höij 
och Lars Danielsson som tillsammans står för 15 stycken av artiklarna, det vill säga 
40,5%. Dessutom är genomsnittligt antal ord 435 för artiklarna under denna kategori. 
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Figur 10: SOA, den problemfria arkitekturen, antal årsvis 
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För att mjukstarta denna kategori kommer följande citat att vara ett startskott för 
övriga citat som senare följer. 
 

"Hur vet man att en hajpad teknik har börjat användas på riktigt ute på 
företagen? Jo, när rapporterna om praktiska problem med tekniken börjar 
strömma in, och så är fallet med SOA." 
(Computer Sweden (Elektroniskt) 2007, se bilaga 2, ref. A236) 

 
I allmänhet ger skribenterna till artiklarna rådet att satsa på SOA, men höjer ändå ett 
varningens finger. Det sägs att det är inte bara att införa SOA och sedan tro att det 
direkt ska bli lönsamt för verksamheten. Man måste alltså tänka till både en och två 
gånger innan ett införande av SOA. Många artiklar pekar tydligt på att det inte är 
tekniken som ska fokuseras på vid införandet av den tjänsteorienterade arkitekturen. 
Nedanstående citat från artikeln Hur får man SOA att bli lönsamt? (A96) är ett tydligt 
exempel på detta. 
 

"Det är viktigt att en satsning på SOA inte tar utgångspunkt i tekniken utan i 
effekterna som ska uppnås. Samtidigt är utvecklingen och standardiseringen 
på teknikområdet en viktig förutsättning för att SOA-satsningar ska lyckas 
fullt ut." 
(Olsson (Elektroniskt) 2006, se bilaga 2, ref. A96) 

 
Då SOA är en arkitekturstrategi är givetvis tanken att bli av med spaghetti-strukturen, 
något som beskrevs i inledningen under kapitel 1. I artikeln Inget processarbete utan 
bra grund (A124) berättar Stefan Dahlgren på Bea att detta problem ändå kan uppstå 
med SOA. Ett citat ur denna artikel kommer att illustrera detta tydligare. 
 

"Ambitionen att bli av med spaghetti-integrationen, där olika system knyts 
direkt mellan varandra, kan då ersättas av något lika illa.  
– När SOA tar större plats är det lätt hänt att det skapas spaghetti-kod fast nu 
med SOA istället. Det gör att arbetet med processer också blir svårare, säger 
Stefan Dahlgren på Bea." 
(Höij (Elektroniskt) 2006, se bilaga 2, ref. A124) 
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Som synes av ovanstående text och citat handlar denna kategori om att SOA inte är 
helt problemfritt att införa, och trots att den är till för att lösa gamla problem kan den 
även skapa nya problem om det inte görs på rätt sätt. Det är ett av många budskap 
från några artiklar. Trots att flera skribenter, experter och konsulter i många artiklar 
framhäver att SOA är moget och att fler och fler organisationer och företag bör ta 
tillfället i akt och börja införa SOA finns det ändå en baksida, som med det mesta. 
Under denna kategori är därför syftet att illustrera de artiklar som faktiskt påpekar att 
SOA inte är helt problemfritt. Det citat som nu kommer att redogöras är inte bara 
signifikativt för just SOA. Det talar ändå om att även detta inte är ett självspelande 
piano utan man måste räkna med motgångar för att arkitekturen på sikt ska bli ännu 
bättre. 
 

"Egentligen är det inget annat än bittra erfarenheter som utgör drivkraften 
bakom utvecklingen mot tjänstebaserade arkitekturer, SOA." 
(Höij (Elektroniskt) 2006, se bilaga 2, ref. A147) 

 
Spinner man vidare från ovanstående citat och då har lyckats komma förbi dessa 
svårigheter och problem med hjälp av bittra erfarenheter, återstår ändå nästa problem. 
Många säger att SOA lovar både guld och gröna skogar, men man måste ändå tänka 
till innan och speciellt vad det är kunderna vill ha och framförallt behöver. Detta är 
precis vad konsulten Mats Hultberg säger i en insändare till Computer Sweden, vilken 
redogörs nedan och som är helt signifikativ för hela artikeln den är hämtad ifrån. 
 

"SOA gör det möjligt för oss att få grisar att flyga, men det gäller att veta om 
det är vad våra kunder behöver." 
(Hultberg  (Elektroniskt) 2006, se bilaga 2, ref. A153)  

 
Flera gånger har det påpekats ovan att man måste tänka till både en och två gånger 
innan ett införande av SOA i organisationen bestäms. Om man vill lyckas fullt ut med 
den. För att styrka detta som tidigare nämnts att det är viktigt kommer därför följande 
citat att stå som en symbol för detta. 
 

"För att lyckas med SOA, tänk stort men börja smått, till att börja med ta reda 
på vad man vill göra. Tomas Andersson, konsult på Grandezza.” 
(Wallström (Elektroniskt) 2006, se bilaga 2, ref. A162) 

 
Det påtalas mycket att det inte bara är att införa SOA och tro att dessa investeringar 
ska betala sig. Enligt en undersökning som redovisas i artikeln Snäva SOA-projekt 
betalar sig inte (A219), varvid det redan i ingressen står: "Än så länge har endast 37 
procent av alla företag som använder tekniken SOA kunnat räkna fram en 
återbetalning." En förhållandevis låg siffra för ett så hett område som SOA är. I 
artikeln uttalar sig analysföretaget som gjort denna undersökning om vad anledningen 
till denna låga siffra kan vara. Man säger att fastän projekten är positiva för företagen 
så hanteras många installationer på fel sätt. Något som påvisas i nästkommande citat 
från artikeln i fråga. 
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”- Tekniken installeras på ett väldigt snävt sätt och används oftast bara där 
den är absolut nödvändig. Att installera SOA företagsomfattande är ett stort 
steg. Många företag är tveksamma till att ta det steget, säger David 
O'Connell, som är analytiker på Nucleus.” 
(Wallström (Elektroniskt) 2007, se bilaga 2, ref. A219) 

 
I de samband SOA kommer på tal är det väldigt vanligt att alla fördelar med denna 
arkitektur, och hur bra det i längden kan vara för företaget. Det som dock sällan 
nämns är det antalet risker som finns med SOA. Ur artikeln Få känner till riskerna 
med SOA (A289) hämtas ett citat som berättar om en undersökning som gjorts på 
området.  
 

"Undersökningen visar att 19 procent av IT-proffsen inte vet hur de ska 
hantera kvalitet och testning i SOA-miljöer. Den kombinerade snabba 
ökningen för SOA och bristen på insikt om potentiella problem, kan utgöra en 
risk vid införandet av tekniken." 
(Wallström (Elektroniskt) 2008, se bilaga 2, ref. A289) 

 
För att sätta punkt för denna kategori kommer följande citat att illustrera det som har 
beskrivits här ovan. 
 

"Arbeta snabbt. Överdriv inte modellering och arbeta i små exekverbara steg. 
Misslyckas inte med SOA, eftersom det blir otroligt dyrt och för att det inte 
finns någon anledning att misslyckas. Man måste bara vara smart." 
 (Jacobsson (Elektroniskt) 2007, se bilaga 2, ref. A239) 

 
SOA, den problemfria arkitekturen, som spinner vidare på föregående kategori, 
SOA, det bästa som någonsin hänt, och visar på att det inte är helt problemfritt 
implementera SOA. Det finns många risker och de måste hanteras på rätt sätt, 
men vet man om dessa risker och undviker dem samt hanterar SOA på rätt sätt så 
kan det bli riktigt bra i slut ändan. Nästkommande kategori blir lite av ett hopp, då 
den är inne på ett lite annat spår men dock inte det positiva spåret, utan det 
ifrågasättande spåret gentemot SOA. 
 

4.7 SOA, kejsarens nya kläder 
Artiklarna tillhörande denna avslutande kategori är dem som på något sätt hävdar att 
SOA egentligen inte är något nytt fenomen, som däremot andra artiklar har fått det att 
verka som, eller med liknande drag åt det hållet. Detta är för övrigt en väldigt lite 
kategori då endast 10 stycken, eller 3,5% av totala, endast passar in här, men ändå en 
viktig kategori. Skribenterna till dessa artiklar är i princip olika allihop, och det 
genomsnittliga omfånget för artiklarna under denna kategori ligger på 445 ord. 
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Figur 11: SOA, kejsarens nya kläder, antal årsvis 
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Trots att denna kategori är förhållandevis liten till antalet artiklar som passar in här 
under, är det ändå en viktig kategori som ändå säger läsaren något viktigt om SOA. 
Man kan även se att dessa få antal artiklar har kommit ut främst på senare år, med 
något undantag. För att starta med detta undantag och inte helt nödvändigtvis prata 
om SOA är något nytt eller ej, men ändå en artikel vars citat nedan redovisas är 
ifrågasättande till SOA.  
 

"Men hur går det med genomslaget för tjänsteorienterade arkitekturer? 
Kritiska röster börjar höras om att det bara är ett påhitt från leverantörer 
som vill sälja nya produkter."  
(Danielsson (Elektronsikt) 2005, se bilaga 2, ref. A80) 

 
Ovanstående citat visar på något sätt att vissa människor inte har haft förtroende för 
den nya arkitekturen och trott på det som sagts om SOA. För vidare diskussion kring 
detta återkommer i nästkommande kapitel. Dock fortsätter artikeln med att dessa 
skeptiska röster kring den tjänsteorienterade arkitekturen tydligen har minskat. 
Nästkommande citat är hämtat från samma artikel och är svaret på frågan som 
ställdes i föregående citat. 
 

”- För ett år sedan var det bara 10-15 procent av de arkitekter som deltog på 
mina seminarier som var med i projekt för tjänsteorienterade arkitekturer. I 
dag är det fler än 80 procent som är med i företagstäckande satsningar, säger 
David Chappell.” 
(Danielsson (Elektronsikt) 2005, se bilaga 2, ref. A80) 

 
För att spinna vidare på det första citatet där det handlade om att SOA är ett påhitt 
från leverantörerna, kan det sägas att nästkommande citat under denna kategori på 
sätt och vis så att säga strör salt i såren kring SOA diskussionen.  
 

"Leverantörerna försöker benämna allting för SOA, trots att de inte har så 
mycket nytt att komma med." 
(Brundin (Elektroniskt) 2007, se bilaga 2, ref. A204) 

 
Fortfarande rör det sig inte direkt kring om SOA är något nytt eller ej, men det visar 
att det fortfarande finns kritiska röster kring arkitekturen.  
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I och med de förgående citaten som påvisar att det finns ett tydligt ifrågasättande mot 
den tjänsteorienterade arkitekturen, och vidare följer nu några citat som tar denna 
kritik steget längre och ger den kategori och studie skäl för namnet. Det första citat 
som syftas till här hämtat ur artikeln Tunn soppa, Ivar Jacobsson (A231) och lyder 
som följer. 
 

"Inget ont om SOA som bygger på alldeles förträffliga idéer om hur 
verksamhet och it kan samverka, men här finns inget nytt under solen." 
(Ravnskov (Elektroniskt) 2007, se bilaga 2, ref. A231) 

 
Citatet syftar till att just Ivar Jacobsson har observerat att många 
enterprisearkitekturer har misslyckats och därför har man snabbt hoppat till nästa 
magiska lösning, det vill säga SOA. Vidare menar han på att SOA är samma sak i nytt 
fodral och menar att därför även har skett misslyckanden med den tjänsteorienterade 
arkitekturen. Som sagts tidigare kommer vidare diskussioner att ske i nästkommande 
kapitel, något som dessutom även berör alla övriga kategorier som har identifierats 
bland artiklarna.  
 
Avslutningsvis för att fortsätta från det senaste citatet är även det nästkommande inne 
på samma linje. I artikeln där detta sista citat är hämtat ifrån påstår även denna 
skribenten att SOA egentligen inte är något helt nytt. Citatet i sig är ett uttalande som 
på något sätt är hämtat från tomma intet och som inte styrks på något sätt, men ändå 
säger en del om SOA, annars hade inte skribenten uttalat sig på detta sätt. 
 

"SOA är väl egentligen bara en vidareutveckling av gamla beprövade 
metoder, fast anpassade till webberan." 
(Rittsel (Elektroniskt) 2007, se bilaga 2, ref. A235) 

 
SOA, kejsarens nya kläder är avslutningsvis en kategori som visar att det finns en del 
ifrågasättande kring SOA, dock är det inte många röster men ack så viktiga. 
 
 
Sammanfattning av kategorierna 
Vi hade tänkt avsluta detta kapitel med att kort sammanfatta samtliga kategorier som 
påträffats under analysarbetet. Till att börja med vill vi bara klargöra att under varje 
kategori redogjorde vi för genomsnittligt omfång av artiklarna, och dessa genomsnitt 
kan ställas i relation till totalt genomsnittligt omfång på samtliga artiklar, som är 460 
ord. 
 
Den första kategorin som togs upp var, SOA den innehållslösa arkitekturen, som 
speglade alla de artiklar som har betecknats som ”innehållslösa” under genomgången 
av alla artiklarna. Kategorin i sig innefattade även en del subkategorier, och själva 
kärnan av denna kategori i stort var att det är artiklar som pratar om SOA men de 
säger aldrig något om SOA i sig, texten bara finns där. 
 
Nästkommande kategori som presenterades var SOA, den missuppfattade 
arkitekturen, som i sig är uppdelad i tre subkategorier, alla tre handlade om de 
vanligaste missuppfattningarna och förutfattade meningarna som har påträffats om 
SOA bland artiklarna. Det vill säga att SOA är lösningen på alla problem, SOA är 
egentligen inget nytt samt SOA och webbservices är samma sak. 
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Den tredje kategorin var SOA, kärt barn har många namn, som visar på hur många 
olika benämningar som SOA har fått i de olika artiklarna. En del artiklar benämner 
SOA på ett sätt, och en del för något helt annat, och ibland kan dessa benämningar 
vara motsägelsefulla i förhållande till varandra. En del begrepp togs upp här så att 
man fick uppfattningen att det var samma sak som SOA, till exempel integration var 
ett vanligt förekommande begrepp.  
 
Kategori nummer fyra var, SOA, de tusen definitionernas arkitektur, som är lite av en 
förlängning av föregående kategori, där vi lyfte fram de artiklar som trycker på en rad 
olika fördelar med SOA, dock bara de mest övergripande och som ibland gör att det 
blir rörigt och i vissa fall svårare att förstå SOA, begreppskonflikten är i detta fall 
ännu en gång boven i dramat.  
 
SOA, det bästa som någonsin hänt, är den femte kategorin och som bygger lite vidare 
på föregående kategori, där den positiva sidan av SOA är framstående. Under denna 
kategori togs denna positiva inställning till SOA ett steg längre. Varav här handlade 
det om artiklar där företag har implementerat SOA sparat mycket resurser på det, i 
allmänhet handlar det om fördelarna med SOA i relation till en del företag som har 
infört SOA. Men finns det ingen baksida av att implementera SOA, är det verkligen 
problemfritt? 
 
Nästa kategori SOA, den problemfria arkitekturen, var den kategori som man kan 
säga är lite av svarat på den ovanstående ställda frågan. Den påvisar att det en även 
finns en baksida med att implementera SOA, och visade på artiklar som tar de många 
risker och problem som finns och kan uppstå med en SOA-installation. Men kan 
dessa risker undvikas och använder SOA på rätt sätt kan det i slutändan bli riktigt 
lyckat. Det är inte artiklar som är direkt negativa till SOA, men som däremot höjer ett 
varningens finger för arkitekturen.  
 
Den sista kategorin som presenterades var SOA, kejsarens nya kläder, som syftade till 
studiens titel och som tar upp artiklar som är skeptiska och ifrågasättande till SOA 
och om det verkligen är något helt nytt. För övrigt den minsta av alla kategorierna 
men ändå ack så viktig. 
 
Nästa kapitel kommer att bestå av en diskussion utifrån vår uppfattning och syn på 
SOA. Kategorierna precis lästa kommer således ges en djupare innebörd och ett 
försök till att besvara de frågor som dykt upp kommer således att göras. 
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5 Diskussion 
Detta kapitel består av en diskussion kring den analys som genomfördes under kapitel 
4, med utgångspunkt från problemdiskussionen i kapitel 1, varvid vi här formulerar 
svar till de frågor som ställdes där. 

5.1 Fri diskussion 
Vi har nu genomfört en undersökning på 376 artiklar kring ämnet SOA, och kan efter 
en genomgripande analys konstatera en rad företeelser kring arkitekturen som sådan. 
Dessa företeelser har genererat sju stycken historier som vi även tog upp i analys 
kapitlet. Vi kommer här i den fria diskussionen nu återkomma till dessa för att vidare 
utveckla analysen.  Berättelserna som analyserats är: 
 

 SOA, den innehållslösa arkitekturen 
 SOA, den missuppfattade arkitekturen 
 SOA, kärt barn har många namn 
 SOA, de tusen definitionernas arkitektur 
 SOA, det bästa som någonsin hänt 
 SOA, den problemfria arkitekturen 
 SOA, kejsarens nya kläder 

 
För att sätta det hela i ett större perspektiv kommer vi dock i först hand diskutera 
SOA i kronologisk ordning, därefter diskuterar vi den innehållslösa arkitekturen för 
att sedan avsluta med kejsarens nya kläder. Diskussionen kommer sedan att fortsätta 
utanför ramarna av berättelserna. Allt detta för att sammanfattningsvis ge läsaren en 
övergripande förståelse för hur SOA fått den innebörd den idag har.  

5.1.1 Introduktion 
SOA’s introduktion i början av 2000-talet tog de flesta experter med storm. Skadan 
av IT-bubblan låg fortfarande som en tät dimma över allt rörande IT men efter att 
ekonomin och därmed tilltron till IT sakta började återgå till det normala ökade 
intresset allt mer. Den största anledningen till varför tilltron egentligen ökade kan 
mycket väl ha att göra med introduktionen av Webb 2,0 precis som ett flertal artiklar 
från Computer Sweden insinuerar (se bilaga 2, ref. A4, A144 och A216).  
 
Vad vi inte får glömma bort är att Internet var och enligt vissa fortfarande är något 
relativt nytt, dock något nytt som företag börjat inse kommer att komma med ett 
flertal fördelar. Vilka fördelar kunde man då urskilja utifrån ovanstående teknik? 
Ordet på allas läppar löd här plattformsoberoende. Internet var plattformen som skulle 
möjliggöra en standard inom affärsvärlden. Möjligheten att kunna implementera 
affärssystem i verksamheter utan att behöva oroa sig för att deras nuvarande 
infrastruktur inte skulle klara av den sågs som något oerhört dyrbart, så dyrbart att 
slutsatsen som drogs var att framtiden snart var här och den var här för att stanna. 
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5.1.2 SOA, den innehållslösa arkitekturen 
Att det finns ett flertal artiklar som vi klassat som innehållslösa har även tidigare 
tagits upp, och anledningen till denna företeelse är att flera artiklar schablonmässigt 
låter ”Alla investerar i SOA” eller ”Alla större företag satsar på SOA”. Vad dessa ger 
för intryck är att SOA är ett måste samtidigt som det inte riktigt förklaras vad det är 
som är så bra. Som vi ser det är det nog väldigt lätt för ett mindre eller större företag 
för den delen att känna sig stressade över sin arkitektur. Och då göra det enbart på 
grund av rubriker i samma utförande som nyss nämnda utan att det kan styrkas med 
konkreta exempel. När debatten om arkitekturerna blir för att uttrycka sig tydligt så 
pass klyschiga som ”Överlev med SOA eller dö” bör man dock lyfta på ögonbrynet 
och ta det hela med en nypa salt. 

5.1.3 SOA, den missuppfattade arkitekturen  
I tidigare kapitel diskuterades SOA och de missuppfattningar som arkitekturen blivit 
förknippad med. Den mest återkommande missuppfattningen man kopplar SOA till är 
webbservices. Varför det förhåller sig på det viset har mycket att göra med det 
teknikfokus som gick hand i hand med en majoritet av artiklarna skrivna på ämnet. 
Det är som tidigare sagts företer sig heller inte egendomligt då begreppsinkonsistens 
är något som följt SOA ända sedan introduktionen. Webbservices har blivit tätt 
sammankopplat med SOA på grund av orden plattformsoberoende och integration. 
De två benämningarna har nämligen mycket med Internet att göra eftersom det tillåter 
användaren att komma åt information oavsett vilken teknisk plattform han/hon 
använder. Rent begreppsmässigt är inte webbtjänster ett krav för SOA även om de 
kan tyckas gå hand i hand. SOA är dock mycket mer än enbart webbtjänster även om 
de båda fungerar mycket bra ihop. Därav har den felaktiga kopplingen mellan dessa 
båda begrepp uppstått.  

5.1.4 SOA, kärt barn har många namn 
Det diskuterades även huruvida SOA är ett nytt fenomen eller inte. Kritiker menar att 
det är samma företeelse i en ny förpackning och därav inget att hänga i julgranen för 
att uttrycka sig karskt. Svaret på dessa påståenden är dock kort och gott. Kritikerna 
har rätt! SOA är inget nytt. Som vi tidigare nämnt är arkitekturen inte en revolution 
som det kanske kan uppfattas som. Utan det är mer en evolution av tidigare 
arkitekturer. Objektorientering och CORBA är definitivt inte SOA men med det sagt 
utesluts inte att stora delar av SOA har byggts fram med hjälp av erfarenheter från de 
”pionjärerna”.  

5.1.5 SOA, de tusen definitionernas arkitektur 
Allt eftersom tiden gått får man uppfattningen att allt fler parametrar byggs in i SOA. 
Från att vara en teknikpreciserad arkitektur till att bli mer av riktlinjer som 
verksamheten skall styra efter. Alla dessa mycket omfattande begrepp som 
integration, plattformsoberoende, webb 2,0 med flera är väldigt omfångsrikt. Finns 
det inte risk för att arkitekturen tar sig vatten över huvudet när alla dessa egenskaper 
ska bakas in i en och samma term? Det har ju faktiskt varit svårt att få tag på 
verksamheter som kan säga att de har en renodlad SOA något som när man tänker på 
det förefaller sig märkligt. Inte minst med tanke på den uppståndelse och den 
”positiva” stämpel som arkitekturen faktiskt har fått.  
 

 - 42 -



Sannolikt är anledningen till varför SOA tagit en ansenlig del tid på sig att slå igenom 
delvis beroende på den begreppsinkonsistens som omgärdar begreppet. Även IT-
bubblan som säkerligen fungerade som ringar på vattnet för hela branschen påverkade 
beslutsfattare att avvakta med ytterligare beslut kring huruvida företagsarkitekturen 
skulle vidareutvecklas eller inte. 
 
Som tidigare nämnts har SOA omgärdats av en rad olika definitioner. På grund av att 
den tjänsteorienterade arkitekturen är inne på områden som både teknik, integration 
och principer diskuterade vi huruvida det kan klassas som en bidragande orsak till 
den begreppsinkonsistens som råder. Som vi resonerar har tidigare arkitekturer precis 
som SOA haft problem med att göra sina budskap klara och tydliga. Anledningen till 
varför SOA ändå fått utstå en ansenlig mängd tvetydlighet har med största 
sannolikhet att göra med själva grundtanken hos arkitekturen. IT och övrig 
verksamhet skall gå hand i hand och inte ses som något separat, en tanke som 
visserligen varit på agendan under en längre tid nu och med det sagt inte unikt för 
SOA. Det är trots allt via den tjänsteorienterade arkitekturen som det blivit något av 
en realitet och därmed ökad turbulens kring området integration.  
 
Problemet som finns här är att IT avdelningen plötsligt måste förstå sig på övrig 
affärsverksamhet på samma sätt som nu affärsfolk bör förstå sig på IT. Att 
affärsfolket sedan kommer med krav på hur affärsapplikationer bör utformas är även 
något av ett paradigm skifte inom IT-branschen som tidigare fått sköta sin verksamhet 
mer eller mindre utan inflyttande från externa intressenter. Har då denna företeelse 
bidragit till en ökad begreppsinkonsistens? Svaret kan anses vara både ja och nej.  
 
Ja eftersom det har visat sig svårt att förklara för affärsfolk vad SOA konkret är, en 
företeelse som även orsakat en och annan debatt i media. Och nej för att det är en 
debatt som mer eller mindre är oundviklig. IT har idag blivit så självklart i vårt 
samhälle att det inte längre paradoxalt nog förknippas med teknik. IT har blivit 
någonting som man vet finns där, där bakom någonstans men mer än så vill och 
behöver man egentligen inte veta. På grund av den inställningen ställs också mer 
krav. Få program att prata med varandra men inte bry sig om hur det går till.  
 
Varför har då SOA blivit drabbad av denna debatt om affärsfolk inte behöver förstå 
sig på IT? På grund av att SOA ligger på en högre nivå än den affärsfolk normalt 
behöver ha kunskap om och för att det är ett beslut som är så omfattande att de ändå 
måste kunna sätta sig in i bestämmandet har debatt uppstått. 

5.1.6 SOA, det bästa som någonsin hänt 
Förutom ovanstående missuppfattningar har även antaganden kring arkitekturen som 
en ”silver bullet solution” varit ett återkommande fenomen. Artiklar från Computer 
Sweden har en tendens att vara väldigt korta och därmed koncist upplagda. Effekten 
av det är att artiklarna får en väldig enkelspårighet och därmed uppfattas dem som 
antingen väldigt positiva eller negativa. Då SOA dykt upp som lite av en trend enligt 
vår uppfattning så tror vi att det är något som påverkat artiklarna skrivna. Alla tycker 
om trender och förstorar gärna upp dem lite extra. Vi tror därför att det beteendet 
uppeggat rubriker i stil med ”SOA är hett” eller ”SOA är kungen på scen”.  
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5.1.7 SOA, den problemfria arkitekturen 
Givetvis var det dock inte enbart plattformsoberoendet systemarkitekterna kunde 
skymta i horisonten. Det var nämligen inte enbart uppkomsten av Internet som gav 
nya möjligheter utan man såg en utopi liknande affärsverksamhet där inte längre IT 
och resterande verksamhet sågs som något man hade behov av att skilja på. IT var ju 
till för att stödja verksamheten och inte tvärtom. För inte allt så länge sedan utan till 
och med fortfarande i vissa verksamheter vill man fortfarande separera på IT och 
övrig verksamhet, ett tankesätt som med största sannolikt har med okunskap att göra. 
Nej, det var slut på de här enformiga tankebanorna menade man. IT och övrig 
verksamhet ska sammanfogas till en och samma då det i de flesta fall ändå är två 
delar som är oskiljaktiga i det dagliga arbetet.  

5.1.8 SOA, kejsarens nya kläder 
Plattformsoberoende, återanvändning av kod, ökad integration och IT som stöd åt 
verksamheten och inte tvärtom är mycket åtråvärda egenskaper som få om ens någon 
lyckats drömma om tidigare. Vad vi dock ställer oss kritiska till är hur media (i det 
här fallet Computer Sweden) målar upp SOA som ett måste för alla. Kejsarens nya 
kläder är ett begrepp som dock inte känns rättfärdigad till en arkitektur som SOA. 
Ordspråket kan dock delvis ta ut sin rätt gentemot artiklar som utan att redovisa 
konkret argumentation för varför något förhåller sig på ett visst sätt ändå ger intrycket 
av att vara i lag med verkligheten.  

5.1.9 Mer om SOA’s framställning  
Samtidigt som det mestadels diskuterats positiva artiklar och hur dem målat upp SOA 
så finns det även negativt skrivna. Vi känner inte att våran studie skulle vara objektiv 
om vi inte nämner att det finns artiklar som har en frågande och kritisk karaktär även 
om de trots allt är få. Om man tittar på huruvida artiklar är positivt eller negativt 
laddade år för år så märks det att konceptet SOA går från att vara det nya och ”hippa” 
till att avta i popularitet och mogna i viss mån. Vad som här bör tilläggas är dock att 
de negativa artiklarna skrivna för det mesta inte är negativa till själva arkitekturen i 
sig utan snarare till hur företag implementerar arkitekturen. Uttalanden som: 
 

"Utan en strategi för att integrera datamodellers semantiska skillnader är 
SOA i bästa fall av begränsad nytta, och i värsta fall dömt att misslyckas."  
(Båth (Elektroniskt) 2007, se bilaga 2, ref. A258) 
 
"Det mest effektiva sättet att lyckas eliminera riskerna med SOA är att 
identifiera riskerna tidigt och ta bort dem steg för steg, de viktigaste först." 
(Jacobsson (Elektroniskt) 2007, se bilaga 2, ref. A248) 

 
är oftast så nära kritik av arkitekturen artiklarna kommer och även om de per 
definition är mer av varningar eller tips till hur SOA skall utformas för att lyckas så 
kan man ändå inte klassa dem som positiva och därav får de en negativ stämpel av 
oss.  
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Ovanstående diskussion har främst kretsat kring hur vi ser SOA i förhållande till 
uttrycket ”Kejsarens nya kläder” samt diskuterat kring de olika framställningar som 
identifierats kring SOA bland artiklarna från Computer Sweden som tar sig uttryck i 
form av de kategoriseringar som gjorts under analysen. Det vill säga att dessa sju 
kategorier som kommits fram till var resultatet av analysen som sedan har behandlats 
här ovan i diskussionen. Det sista som återstår här för oss att diskutera (om man går 
tillbaka till problemdiskussionen under kapitel 1.2 och 1.3) så är det hur denna 
framställning, som redan diskuterats, ser ut över tiden och om den kommer att vara 
bestående framöver.  
 
Vi kommer att ha denna diskussion som utgångspunkt i Sammanfattande presentation 
av artikelsammanställning, under kapitel 3.1, varvid har denna presentation gjorts 
kronologiskt. Detta kommer att ske ställt i relation till de sju olika kategorier som 
tagits fram som ett resultat av analysen.  
 
Den första kategorin vi kom fram till under analysen var SOA, den innehållslösa 
arkitekturen, som i sig syftar till alla de ”innehållslösa” artiklar som identifierades 
under genomgången av alla artiklar. För övrigt den tydligaste kategorin att identifiera 
då antalet ”innehållslösa” artiklar landade på totalt 73 stycken. Tidsmässigt kan man 
tydligt se, och som vi även nämnt under varje år i artikelsammanställningen, att 
antalet ”innehållslösa” artiklar har ökat frekvent under tiden. En självklar slutsats som 
egentligen skulle kunna dras redan nu är den att varje år är det en tydlig kurva som 
visar hur många artiklar som publicerats från år 2002 till sista april 2008. Man skulle 
lätt kunna tro att om totalt antal artiklar ökar från ett år till ett annat så bör även de 
”innehållslösa” artiklarna göra det i samma takt. Dock har vi sett ett helt annat 
mönster. År 2002 publicerades inga artiklar som handla om SOA på Computer 
Sweden. Däremot från 2003 till 2006 kan man se att antalet ”innehållslösa” artiklar 
ökar i takt med totalt antal artiklar. Men år 2007 publicerades de ca 20 stycken färre 
artiklar än 2006, men antalet ”innehållslösa” artiklar hade däremot ökat, något som 
även håller i sig under 2008.  
 
Som vi ser det är att i början när SOA var något ganska nytt att prata om i media lade 
man mer tyngd på det som skrevs i artiklar och dessa blev på så vis mer meningsfulla. 
Men ju längre tiden gått och ju fler artiklar som produceras och publiceras har SOA 
mer och mer fått en mer mognad och en större acceptans. Till slut skriver man bara 
om SOA för att det på något sätt är inne att skriva om SOA. Dock tillför inte dessa 
artiklar längre något nytt. Ett typexempel på detta är den subkategori som berättades 
m under analysen och resultatet, det vill säga de artiklar som handlade om 
leverantörer som köper upp andra leverantörer, släpper nya SOA-verktyg och dylikt 
för att skaffa sig en bättre ställning på markanden. I början kändes dessa artiklar som 
ganska givande och tydde på att SOA på något sätt blev ett starkt ”varumärke”. Men 
med tiden dyker denna typ av artiklar upp mer och mer och det kändes mindre och 
mindre intressant att läsa dessa artiklar, kort sagt kändes det inte som att dem gav oss 
något längre. 
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De övriga kategorierna är dock lite svårare att diskutera kring dess framställning över 
tiden. Flera av dem återkommer kontinuerligt från år till år utan att varken öka eller 
minska. Dock kan man se att kategorin SOA, den problemfria arkitekturen har ett 
visst mönster över tiden. Precis som nämndes när kategorin presenterades är att denna 
typ av artiklar ökar frekvent från år till år. Här anser vi att svaret på varför det 
förhåller sig så är relativt självklart, och följande citat, som för övrigt användes under 
presentationen, ger en del av svaret på detta. 
 

"Hur vet man att en hajpad teknik har börjat användas på riktigt ute på 
företagen? Jo, när rapporterna om praktiska problem med tekniken börjar 
strömma in, och så är fallet med SOA." 
(Computer Sweden (Elektroniskt) 2007, se bilaga 2, ref. A236) 

 
Det som vi med andra ord syftar till är att i början är SOA inte lika etablerat och 
därav märks heller inte denna typ av artiklar lika mycket. Men ju längre tiden har gått 
desto fler har börjat implementerat SOA i organisationen och därav börja upptäcka 
problem som kan uppstå. Därav har även antalet artiklar som på något sätt vill höja ett 
varningens finger för att det finns risker med SOA, och även liknande artiklar som 
beskrevs under kategorin ovan, ökat frekvent.  
 
Vad det gäller hur dessa framställningar kommer att se ut framöver tror vi att det 
kommer att se ut på liknanden sätt som har identifierats i vår studie. Det kommer att 
även göra det fram tills dess att SOA har stagnerat som trend, och ropet kring 
arkitekturen har stagnerat. Dock tro vi att antalet ”innehållslösa” artiklar kommer att 
hålla i sig i samma takt som det gjorts hittills, och likadant med den sistnämnda 
kategorin här ovan. 

5.1.10 Återkommande författare och övrig statistik 
Vi tänkte avsluta denna diskussion genom att koppla lite av den övriga statistik som 
inledde varje kategori. För att börja med det genomsnittliga omfånget för varje 
kategori kan man tydligt se att alla ligger runt samma, i princip i paritet med 
genomsnittet av samtliga artiklar. Enbart två kategorier, SOA, de tusen 
definitionernas arkitektur och SOA, det bästa som någonsin hänt, låg högt över det 
totala snittet, dock berodde det främst på att en artikel som innefattar över 3000 ord 
hjälpte till att kraftigt dra upp genomsnittet på dessa kategorier. Med andra ord finns 
det inte så mycket diskutera kring detta, inget utmärkande om man säger så. 
 
Slutligen talade denna statistik även om vilken/vilka författare som var mest 
förekommande under varje kategori. I de flesta fall var det Martin Wallström, och vid 
något tillfälle hade han även sällskap av Lars Danielsson och Magnus Höij. Under 
några kategorier var det i princip lika många återkommande författare som artiklar, 
med andra ord var det ingen som utmärkte sig i dessa fall. Dock var detta inte något 
anmärkningsvärt då Wallström har skrivit flest artiklar totalt av det material vi gått 
igenom, 68 stycken, därefter kom Lars Danielsson, 31 stycken och Magnus Höij, 20 
stycken. Detta är något som tydligt talar för att detta även är ett mönster som 
dessutom har följts genom samtliga kategorier. Därav finns det även inget tydligt man 
kan dra ut av detta heller. 
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5.2 Slutsatser 
SOA är ett koncept som ända sedan dess introduktion varit omgiven av en rad 
frågetecken och missuppfattningar. Att ställa sig frågande till om denna bild 
förändrats med åren eller om det fortfarande existerar viss förvirring känns därför 
väsentligt.  
 
Vet folk verkligen vad SOA är för något? Efter att ha studerat över 276 artiklar på 
området kan dock påstås att fallet tyvärr fortfarande förhåller sig till viss del som det 
gjorde för fem, sex år sedan. Förvirringen är fortfarande omfattande även om den till 
viss del avtagit med åren. Anledningen till varför det fortfarande förhåller sig på detta 
vis har mycket med den tvetydlighet som uppstått i samband med begreppet. Den 
oändliga frågan huruvida SOA är ett nytt fenomen eller inte har ju aldrig riktigt blivit 
besvarad. Med besvarad menas dock inte att den inte blivit ”besvarad” för det har den 
flera tusen gånger om. Det som menas är att förespråkarna för SOA inte har lyckats 
komma överens om det är ett nytt fenomen eller inte. SOA är och förblir ett koncept 
som pendlar mellan teknik och principer. Det är således båda men på ett tvetydigt 
sätt. En del skribenter trycker på fördelarna och vikten av att förstå tekniken medan 
det titt som tätt dyker upp artiklar som menar att principerna är viktigast. Att SOA 
inte skulle ha med teknik att göra stämmer dock inte med den bild som vi fått av 
arkitekturen. SOA är och förblir en stor del teknik, men samtidigt måste förståelse för 
vikten av att de system som byggs utgår från den övriga verksamheten och därmed 
även stödjer den. 
 
Teknik mässigt är dock SOA en ny företeelse. Visst det finns ett flertal artiklar där 
intervjuade respondenter ställer sig frågande till om SOA inte bara är ett gammalt 
koncept med ett nytt namn. Vi menar dock på att SOA är en sammansvetsning av 
både gamla och nya koncept och därav inget som tidigare existerat. På grund av det 
ses SOA som ett unikt koncept även om dess egenskaper delvis kan härledas tillbaka 
till gamla tankebanor. Men precis som med allt annat som är nytt så kan det oftast 
härleds tillbaka till en tidigare uppfinning. En bil skulle till exempel inte fungera utan 
hjulen karossen står på.  
 
För att vidare diskutera SOA och samtidigt besvara de frågor som ställts upp i 
problemformuleringen så kommer här diskuteras var all uppståndelse kring SOA 
kommit ifrån. För att besvara frågan kring uppståndelsen som omgärdar arkitekturen 
behövs dock vis arkitekturell historia gås igenom. SOA var i början av sekelskiftet ett 
inte alltför välkänt begrepp, trots detta skulle en arkitekturstrategi mer eller mindre 
göra sig känd i världen. Problemet med SOA var dock att konceptet enbart lyckats 
presenteras i termer som IT-folk instämde med, utan att lyckas lyfta fram de fördelar 
som finns för andra. Andra mer eller mindre påverkande faktorer har varit: 
 

1. SOA är ett koncept som mer eller mindre blev realitet runt sekelskiftet, en tid 
som även introducerade IT-bubblan för världen och med det en ökad skepsis 
mot IT. 

2. SOA bygger på bra principer men är samtidigt väldigt omfattande. 
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Ett flertal artiklar nämner att IT-bubblan försvårat framväxten. Något som vi menar 
på är mycket troligt. Med en ökad skepsis i bagaget hos företagen introducerades trots 
allt SOA som en realitet till de redan etablerade arkitekturerna. Tankarna gick med 
andra ord åter tillbaka till tiden innan IT-bubblan, och företagen valde därför att vänta 
med ytterligare investeringar i IT. För att sammanfatta situationen så försökte alltså 
SOA göra sig känd i en tid starkt påverkad av IT-bubblan samtidigt som den försökte 
förena två koncept gällande teknik och principer i en alltså redan skeptisk omgivning. 
Det är på grund av detta som diskussionen kring arkitekturen uppkommit.  
 
Om kritik skall riktas mot den tjänsteorienterade arkitekturen, och huruvida konceptet 
går att implementera i verkligheten kommer följande resonemang från vår sida. 
SOA’s försök att paketera in strategi gällande både teknik och verksamhet är vad som 
gjort SOA så pass framgångsrik. Det intressanta att fråga sig är dock om det är 
möjligt att få en renodlad SOA? Som vi ser det är varje organisation mer eller mindre 
unik och har därför olika behov för att lyckas. Att till exempel försöka uppnå 
plattformsoberoende hos ett företag som inte ser några direkta fördelar med det är 
därför inte aktuellt. På samma sätt är därför inte SOA ett måste för företag som inte 
kan se en fördel av ett implementerande. Vår åsikt på den punkten stämmer således in 
på den kritik arkitekturen fått.  
 
Hur har bilden av SOA framställts i media, har den påverkat synen på arkitekturen? 
Bilden av hur SOA blivit representerad i media stämmer inte överens med vår syn på 
arkitekturen. Computer Sweden gav överlag ett intryck som löd ”implementera SOA 
eller gå under” ett uttalande som inte delas av oss. Även om Computer Sweden vid ett 
flertal tillfällen tog upp vikten av att SOA skall utvecklas efter verksamhetens behov. 
Så hamnade den rekommendationen i skymundan till de otaliga artiklar som enligt 
oss nästan hetsar till ett införande av SOA (för exempel se bilaga 2, Ref: A100). Vad 
det får för konsekvenser är att verksamheter tror att de är fullt möjligt att uppnå 
egenskaper som snuddar vid utopiska. Att skicka sina anställda på SOA konferenser 
för tiotusentalskronor är till exempel ett agerande som enligt oss kan leder till en ökad 
tilltro. Denna tilltro kan sedan leda till att beslut blir tagna utifrån åsikter som delvis 
blivit förvrängda på grund av uppståndelsen kring arkitekturen.  
Vi är trots allt människor, och att bli utvald i en större organisation för att ta reda på 
huruvida SOA är något att ha eller inte kommer givetvis påverkas av det faktum att 
du fick åka och inte dem andra. Det är även fullt möjligt att du kommer åka dit med 
inställningen att du inte skall komma hem tomhänt.  
 
Media kan med andra ord sägas spela en mycket stor roll i både framgång och fall för 
SOA. Framgång eftersom en ökad exponering av arkitekturen sannolikt lett till ett 
ökat inflyttande, och fall eftersom definitionerna av SOA inte lyckats och därmed den 
oändliga diskussionen om vad SOA är och inte är för något. Trots våran mer 
skeptiska bild av arkitekturen så är vi ändå övertygade om att SOA kommer ha ett 
fortsatt inflyttande på företags infrastruktur, en utveckling som vi ser som mycket 
positiv även om den bör tas med vis ro. 
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5.3 Utvärdering 

5.3.1 Metodutvärdering 
Som beskrevs under metodkapitlet har vi under studien som metod använt oss av 
diskursanalys. Då denna metod kräver andra kriterier än vad någon annan metod 
skulle göra har vid därför med hjälp av litteratur tag fram en specifik 
utvärderingsmetod för just diskursanalys. För att säkerställa kvalitén på vår uppsats 
med diskursanalysen har vi, som beskrevs under kapitel 2.5, ställt tre nivåer som har 
viktiga att förhålla oss till under studien.  
 
När det gäller den första nivån, den diskursiva nivån, har vi gott och väl uppfyllt 
denna nivå, då det i vårt fall är SOA som är fenomenet i själva analysen och även i 
övriga studien också, uttrycker mycket om enbart SOA i sig. Men att bara ligga på en 
diskursiv nivå är långt ifrån tillräckligt. Den andra nivån, föreställningsnivån¸ där vi 
utvärderar huruvida om vi som forskare uttalar oss om föreställningar och värderingar 
utifrån vårt empiriska material. Även denna nivå anser vi oss också mycket väl 
uppfylla då delar av vår problemställning handla just om att besvara frågor som 
handlade om hur SOA framställs i artiklarna och därmed även fått fram och uttalat 
oss om olika föreställningar och värderingar utifrån artiklarna. 
  
Vi anser oss därmed ha en hög kvalité i vår studie och specifikt diskursanalysen, i och 
med att uppfyller de två första nivåerna med god marginal. Men för att vi ska anse oss 
ha en ännu högre kvalité i studien ska därför även utvärderas om vi även uppfyller 
den tredje ämnesförankringsnivån, handlings- och förhållandenivån. För att 
säkerställa denna nivå måste det tittas på om vi som forskare utan vara varken för 
objektiva uttalar oss om relationer, händelser och struktur som heller inte överskuggas 
av för mycket subjektiva värderingar.   
 
I och med att vi på ett objektivt sett redogör för innehållet i artiklarna med hjälp av 
våra uppsatta citat och kategoriserar dessa artiklar. Här ses att  vi är objektiva i dessa 
uttalanden och sätter sedan dessa redogörelser och kategorier i relation till 
verkligheten med en del subjektiva värderingar. Dock har vi hela tiden under studiens 
gång försökt hålla en balansgång mellan att inte vara för objektiva och samtidigt inte 
låta våra subjektiva värderingar ta över allt för mycket.  
 
Då diskursanalys i sig inte är en metod där man egentligen kan var alltför objektiv, 
samtidigt som det empiriska materialet också innehåller en del subjektiva värderingar 
har utmaningen för oss främst varit att inte gå allt för långt ned våra egna subjektiva 
värderingar och föreställningar. Detta är något som vi anser oss ha klarat av att lösa i 
så hög grad det har gått, och därmed uppfyller även denna nivå på ett fullgott sätt och 
har då skapat en hög kvalitet i vår studie. 
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Sammanfattningsvis anser vi att diskursanalysen som metod har just till denna studie 
har passat oss på ett mycket bra sätt, och främst då det är en metod som mer eller 
mindre skräddarsys inför varje studie utefter det problem/frågor man ställer inför 
studien. Men då vi från början hade för avsikt att på ett kritiskt sätt granska den 
tjänsteorienterade arkitekturen, föll därmed valet på just diskursanalysen, och den har 
visat sig vara en mycket bra metod för just denna typ av studier. Någon annan metod 
tror vi dock inte skulle ha fungerat lika bra för denna typ av studie och det mycket på 
grund av att denna metod vi har valt är mer skräddarsydd för vår studie, och därmed 
mycket svårt att ersätta den med en helt annan metod.  

5.3.2 Resultatutvärdering 
Som empiriskt och samtidigt även teoretiskt material användes efter en del gallring 
till slut 276 stycken artiklar från tidsskriften Computer Sweden. Detta var en stor 
mängd material och enligt oss helt tillräckligt samtidigt som det också tillåtit oss att 
se på artiklarnas framställning av SOA över en längre tid. Detta har också givit oss en 
ganska bred framställning av SOA, då artiklarna innehåller både rå fakta och 
subjektiva värderingar, och alla tycker ju normalt sett inte likadant om ett och samma 
fenomen. 
 
Ser man till det resultat som vi slutligen har fått fram i form av en sammanfattning av 
SOA’s framställning i artiklarna årsvis och därefter djupare i form av 7 olika 
kategorier som vi har ansett att SOA framställs i. Vad gäller kvalitén på dessa 
kategorier så anses att dessa håller en hög kvalitet då vi dels har följt den 
utvärderingsmetod som nämndes här ovan. Vi anser oss därmed även uppfylla de 
kriterier som är ställda enligt denna utvärderingsmetod med det resultat som 
presenterats i form av de sju kategorierna. I övrigt anser vi även att kvaliteten i 
allmänhet på dessa kategorier är hög då vi på ett så objektivt sätt som möjligt 
presenterar var och en av dem, med vissa subjektiva inlägg. Dessutom anser vi att 
kvaliteten är hög eftersom tydligt exemplifierar och förklarar innehållet i varje 
kategori och dessutom tar lite statistik kring varje kategori. 
 
Kort sagt är vi mycket nöjda med hur studien har fortlöpt samt hur resultatet till slut 
har utformats med en framställning av SOA för varje år från 2003 till sista april 2008 
samt en kategorisering av SOA, vilket gav sju kategorier. Därtill har vi kunnat föra en 
fri diskussion kring detta och presenterat våra slutsatser av denna diskussion. 

5.3.3 Generaliserbarhet 
Det resultat som har genererats i och med denna studie anser vi kan användas även i 
andra sammanhang. Man skulle kunna ta ett helt annat fenomen från ett helt annat 
ämne och försöka kategorisera dess framställning i någon form av media. Ett exempel 
på ett annat område skulle kunna vara litteraturvetenskap. 
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5.4 Förslag på fortsatt forskning 
Denna studie har haft ett fokus vid kritsikt analysera SOA och dess framställning i 
artiklar från Computer Sweden från åren 2002 till sista april 2008, med diskursanalys 
som metod. Vad det gäller forstsatt forskning med samma typ av inriktning och 
metod har vi en del förslag som skulle vilja återge.  
 
Vårt första förslag skulle kunna vara att göra en likadan studie om ungefär fem år 
eller längre fram i tiden. Alltså analysera nya artiklar från Computer Sweden som 
behandlar SOA. Detta för att se om den framställning och de kategoriseringar av SOA 
som vi har kommit fram till fortfarande är gällande eller om det har ändrats och i 
sådana fall hur mycket det har ändrats. Om några kanske synen på SOA har ändrats 
helt eller så har det uppkommit en helt annan ”hajp” inom samma område som det 
skrivs mycket om, och då skulle det vara intressant att göra en likadan studie på 
denna. Sedan skulle man kunna jämföra någon av dessa studier med vår studie och se 
vad som skiljer, om det är något som skiljer sig vill säga. 
 
Ett annat förslag som vi har är att göra en identisk studie som vår, men att inte 
analysera artiklar från Computer Sweden utan från en annan svensk tidsskrift inom 
IT-område. Mest intressants skulle det vara om man hitta en tidsskrift som var mer 
inriktad mot systemarkitekturer och SOA, för att sedan jämföra denna nya studie med 
vår studie. Det sista men som vi finner det mesta intressanta förslaget är att göra en 
identisk studie mot utländsk tidsskrift, exempelvis en amerikansk, för att se hur den 
framställningen av SOA ser ut jämfört med den svenska. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Mer om diskursanalys 
Inom diskursanalysen finns det enligt Bergström & Boréus, 2000, två 
huvudinriktningar, en kontinental/fransk och en anglosaxisk. Den forskare som främst 
kopplas till den förstnämnda är Michel Foucault. I den tradition som Foucault 
företräder fokuserar inte i första hand på språket och uttrycken i sig, och Foucault 
definierar själv diskurser på följande vis: ”Hela den praktik som frambringar en viss 
typ av yttranden.” Enligt denna tradition beskrivs diskurs som ett regelsystem som 
legitimerar vissa kunskaper men inte andra och som pekar ut vilka som har rätt att 
uttala sig med auktoritet. Man brukar även beskriva denna inriktning som att man 
betonar det sammanhållna och gemensamma i diskursen snarare än dess 
motsättningar. (Bergstöm & Boréus, 2000)  
 
Den andra traditionen inom diskursanalysen, det vill säga den anglosaxiska, 
framhåller inte, i förhållande till den föregående traditionen, i samma utsträckning det 
gemensamma i diskursen. Denna tradition har fått influenser från många olika 
traditioner. Diskursanalys enligt denna tradition är, jämfört med den föregående 
traditionen, mer inriktad på politiska processer, exempelvis hur innehållet i politiken 
utvecklas. (Bergström & Boréus , 2000) 
 
För att koppla de två nyss beskriva traditioner inom diskursanalys kan vår studie 
främst kopplas till den senare traditionen, då vår studie handlar mer om hur 
fenomenet SOA beskrivs och framställs i ett flertal artiklar.  
 

Bilaga 2 - Artikelsammanställning 
Samtliga referenser nedan saknar hänvisningar till internet. För att ta del av en källa 
gå in på www.computersweden.se och sök därifrån på artikelnamn (alternativt 
datum, författare). 
Referens 
ID Datum Titel Författare    

A1 2003-09-05 HP köper Talking Blocks Computer Sweden 
A2 2003-12-02 Kunder kräver blixtsnabb integration Computer Sweden 
A3 2003-12-17 Skiktad arkitektur tillbaka Computer Sweden 
A4 2004-03-04 Attachmate anpassar stordatorn Lars Danielsson 
A5 2004-03-08 3Com programmerar mera Computer Sweden 
A6 2004-03-26 Attachmate bjuder in stordatorn Lars Danielsson 
A7 2004-04-02 Redigera tjänsterna Computer Sweden 
A8 2004-04-16 Premiär för web services-certifiering Computer Sweden 
A9 2004-04-30 Tjänster som en idé och en princip Lars Danielsson 
A10 2004-06-18 Bea lockar utvecklare med öppen källkod James Niccolai 
A11 2004-06-23 Microsoft kör Linux Computer Sweden 
A12 2004-10-08 Plocka isär jättesystemen Computer Sweden 
A13 2004-10-15 Uppgradera utan omstart Computer Sweden 
A14 2004-10-22 Nya krav på utvecklarna Mikael Ricknäs 
A15 2004-10-22 Heta trender Computer Sweden 
A17 2004-11-03 "Var försiktig med inköp från Sun" Sverker Brundin 
A18 2004-11-03 Teknikvågen är över Sverker Brundin 
A19 2004-11-03 Business måste styra över IT Sverker Brundin 
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A20 2004-11-05 IT - inget speciellt på FMV Karl-Johan Byttner 
A21 2004-11-12 Vilken arkitektur? Computer Sweden 
A22 2004-11-15 Fler tekniklösningar på gång Sverker Brundin 
A24 2004-11-24 Web services har blivit tråkigt Anders Nordner 
A26 2004-12-29 Hetaste listan Computer Sweden 
A29 2005-01-14 2005 - tekniken är död, leve tekniken! Lars Dahmén 
A30 2005-01-14 IT ska kapa vårdköerna Sverker Brundin 
A31 2005-01-21 Huggsexa om Peoplesofts kunder Martin Wallström 
A32 2005-01-28 Bea inriktar sig på servicearkitektur Computer Sweden 
A33 2005-02-04 IBM i ännu ett konsultköp Computer Sweden 
A34 2005-03-02 Det blir ännu värre Lars Danielsson 
A35 2005-03-30 IBM tar krafttag mot spam Computer Sweden 
A36 2005-04-15 EMI sköter artisterna automatiskt Martin Wallström 
A37 2005-05-06 Tjänster ska utredas Lars Danielsson 
A38 2005-05-09 Sun släpper koden Computer Sweden 
A39 2005-05-18 SAP lanserar ny kanalstrategi  Martin Wallström 
A40 2005-05-20 På väg mot ytan? Magnus Höij  
A41 2005-05-20 SOA är drömmen om färdiga byggblock Lenart Pettersson 
A42 2005-05-20 SAP graderar partner Computer Sweden 
A43 2005-05-20 Bea hanterar tjänster… Computer Sweden 
A44 2005-05-20 SOA minskar kostnaderna Stefan Olsson 
A45 2005-05-20 SOA kan rädda gjorda investeringar Kjell Andersson 
A46 2005-05-20 BPM behövs inte för alla Magnus Höij  
A47 2005-06-01 Systemintegration - en ledningsfråga Stefan Ramsö 
A48 2005-06-13 Bea tar grepp om tjänsterna Lars Danielsson 
A49 2005-06-17 SOA tar död på programutvecklingen Computer Sweden 
A50 2005-06-17 Integrationen tvekar som våren Computer Sweden 
A51 2005-06-22 Bea satsar på fria flöden  Martin Wallström 
A52 2005-06-28 Sun köper Seebeyond för tre miljarder kronor Computer Sweden 
A53 2005-07-21 SAP ökar vinst och omsättning Magnus Höij 
A54 2005-08-26 Erfarenhet viktigast Lars Danielsson 
A55 2005-08-26 Affärssystem hettar till Computer Sweden 
A57 2005-09-12 Tjäna pengar redan i dag! Christian Büll 
A58 2005-09-14 Integration slår igenom i sjukvården Martin Wallström 
A59 2005-09-14 Braklansering när IBM visar musklerna Lars Danielsson 
A60 2005-09-14 IBM visar musklerna och öser ut nya produkter Lars Danielsson 
A61 2005-09-16 Eclipse tar nästa steg Lars Danielsson 
A62 2005-09-21 Weblogic Server utmanar IBM Computer Sweden 
A63 2005-09-28 Från stortransaktioner till webbprogram Martin Wallström 
A64 2005-09-28 Nya tjänster till mindre bredbandskunder Martin Wallström 
A65 2005-09-28 I hjärtat av Apotekets verksamhet Computer Sweden 
A66 2005-09-28 Få svenska företag har hakat på Magnus Höij 
A67 2005-09-28 SOA byggs upp av små enheter med bestämda mål Magnus Höij 
A68 2005-09-28 Kunderna kräver samverkan och har drivit på för att få SOA Magnus Höij 
A69 2005-09-30 Vänd strategin upp-och-ned Computer Sweden 
A70 2005-09-30 Nokia utvecklar för mobilen Computer Sweden 
A71 2005-10-02 IT-chefen bör vända strategin upp och ned Per Danielson  
A72 2005-10-03 Asien tvingar europeiska företag att samarbeta Martin Wallström 
A73 2005-10-05 Kaxigt Bea utmanas från flera håll Computer Sweden 
A74 2005-10-07 Byt språk - lyckas med affärerna Computer Sweden 
A75 2005-10-07 Teknikjargong lyfter inte integrationen  Martin Wallström 
A77 2005-10-19 IBM köper Datapower Martin Wallström  
A78 2005-10-21 CA köper Ilumin Computer Sweden 
A80 2005-11-04 Mät mognaden Lars Danielsson 
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A81 2005-11-09 Konsulter får kvalitetsstämpel Computer Sweden 
A82 2005-11-11 Tjänste-orienterade arkitekturer godis för HP Martin Wallström 
A83 2005-11-18 Samverkan på småländskt vis Lars Danielsson 
A84 2005-11-18 Svårt räkna hem nya arkitekturer Martin Wallström 
A85 2005-11-25 Ivar Jacobson bygger nytt Lars Danielsson 
A86 2005-12-09 Stora företag går samman om SOA Computer Sweden 
A87 2005-12-09 Nytt sätt att bygga nät Martin Wallström 
A88 2005-12-16 Bea slår Javarekord Computer Sweden 
A89 2005-12-19 Några frågor såhär i juletid Computer Sweden 
A90 2005-12-30 Några frågor......Så här till nyår Computer Sweden 
A91 2005-12-30 FLIPPAR och FLOPPAR Computer Sweden 
A93 2006-01-04 43 trender 2006 Computer Sweden 
A94 2006-01-11 Mercury köper Systinet Martin Wallström 
A96 2006-01-13 Hur får man SOA att bli lönsamt? Stefan Olsson 
A97 2006-01-23 Tysk jätte slår mot IBM Mattias Malmqvist 
A98 2006-01-23 Tysk programjätte utmanar IBM i Sverige Mattias Malmqvist 
A99 2006-01-25 Oracle halvvägs med produktsvit Martin Wallström 
A100 2006-01-27 Överlev med SOA eller dö Computer Sweden 
A103 2006-02-15 Lågt intresse för tjänsteorientering Magnus Höij 
A104 2006-02-15 Framtiden skådas i Barcelona Computer Sweden 
A105 2006-02-20 Säkerhet driver investeringarna Martin Wallström 
A106 2006-02-22 Attack mot IBM och Microsoft Lars Danielsson 
A108 2006-02-27 Nyttan med tekniken viktigast Lottis Bergson 
A109 2006-02-27 Blytungt Mercury hittar nyttan med it Stefan Bohlin  
A111 2006-03-03 Löneprogram för de riktigt små Computer Sweden 
A112 2006-03-06 Svenskt ip-telefonibolag utmanar jättarna Computer Sweden 
A113 2006-03-10 Cebit - fragment av framtiden Lars Dahmén 
A114 2006-03-10 Utvecklare gillar Ruby Computer Sweden 
A115 2006-03-10 IBM närmar sig Cognos med global allians Martin Wallström 
A117 2006-03-17 Viktigt för utvecklingen Anders Lotsson 
A118 2006-03-17 Framtidens Notes ska kunna allt Gunilla Svanfeldt 
A119 2006-03-22 Olika syn på integration Computer Sweden 
A120 2006-03-22 It-systemet hanterar miljontals transaktioner Martin Wallström 
A121 2006-03-22 Nordea satsar en miljard på integration Martin Wallström 
A122 2006-03-22 Äntligen - nu har dörren öppnats Magnus Höij  
A123 2006-03-22 SOA - en spargris för Jordbruksverket Johan Cooke 
A124 2006-03-22 Inget processarbete utan bra grund Magnus Höij 
A125 2006-03-22 Trendbarometern Computer Sweden 
A126 2006-03-22 Dilbert kan SOA Steve Fox 
A127 2006-03-22 Tjänsteorientering ställer nya krav på hårdvaran Magnus Höij 
A128 2006-03-22 IBM taggar radio Computer Sweden 
A129 2006-03-22 IBM bygger tjänster i Indien Magnus Höij 
A130 2006-03-22 Något stort är på gång Magnus Höij 
A131 2006-03-22 Verk plöjer ny mark Computer Sweden 
A132 2006-03-27 Kunskap gör att man vågar Urban Jarl  
A133 2006-03-29 Sectra kör Jeeves Computer Sweden 
A134 2006-03-31 Genombrott för SOA Pär Rittsel 
A135 2006-03-31 SOA i sex steg Lottis Bergson 
A136 2006-04-03 Uppsving för program som en tjänst Martin Wallström 
A137 2006-04-10 Red Hat köper JBoss för 350 miljoner dollar Mattias Malmqvist | 
A138 2006-04-12 En fråga för ledningen  Martin Wallström 
A139 2006-04-12 Detta är SOA  Kent Olofsson  
A140 2006-04-12 Rädsla inget bra motiv att följa regelverken Martin Wallström 
A141 2006-04-19 Krångla inte till SOA Stefan Ramsö 
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A142 2006-04-19 IBM visar ökad vinst men svag tillväxt  Martin Wallström  
A144 2006-04-21 Forskare spår ljus framtid Martin Wallström  
A145 2006-04-21 Framtidens integration  Martin Wallström 
A146 2006-04-28 Kraven ökar med SOA Wallström & Höij 
A147 2006-04-28 SOA är hett  Magnus Höij  
A148 2006-04-28 Fyra steg att gå över Martin Wallström 
A149 2006-05-05 Revolutionerar affärssystemen  Magnus Höij   
A150 2006-05-05 Intresset för SOA tar fart Martin Wallström 
A151 2006-05-05 Öppnar för nya lösningar  Martin Wallström 
A152 2006-05-09 SOA Software köper Blue Titan Martin Wallström 
A153 2006-05-17 SOA - nu flyger grisarna?  Mats Hultberg 
A154 2006-05-19 Minskar beroendet av affärssystemen  Magnus Höij   
A155 2006-05-19 En revolution för affärsmodellerna  Martin Wallström 
A156 2006-05-24 Södra Skog dumpar stordatorn  Martin Wallström   
A157 2006-05-24 Fler företag satsar på SOA  Martin Wallström 
A158 2006-05-31 Tjänstearkitektur ger högre säkerhet Martin Wallström 
A159 2006-06-02 IBM trappar upp kriget om affärsprocesserna  Martin Wallström 
A160 2006-06-02 Databasen blir överflödig  Sverker Brundin 
A161 2006-06-02 Nej, inte SOA nu igen...  Magnus Höij   
A162 2006-06-14 Tänk stort - börja smått Martin Wallström 
A163 2006-06-14 Störst säkerhetshot i egen verksamhet  Anders Berghagen 
A164 2006-06-14 SOA i 10 steg Anders Lotsson 
A165 2006-07-31 Accenture hårdsatsar på tjänstearkitekturer Martin Wallström 
A166 2006-08-03 IBM köper Webify och stärker greppet om SOA Martin Wallström   
A167 2006-08-04 SOA hettar till när IBM köper MRO Software Martin Wallström 
A170 2006-08-23 Nu kommer affärsarkitekterna Magnus Höij   
A173 2006-09-13 Alla bilder på ett ställe Eva Nordin   
A174 2006-09-22 Fler användargrupper stark trend  Johan Cooke 
A175 2006-10-04 Bea Systems visar verktyg för SOA Kent Olofsson 
A176 2006-10-05 IBM gör storlansering av arkitekturer Martin Wallström 
A177 2006-10-06 Workplace svårsålt  Kent Olofsson 
A178 2006-10-10 Nya produkter för SOA-säkerhet Kent Olofsson 
A179 2006-10-13 Bea integrerar allt  Martin Wallström 
A180 2006-10-26 Imponerande från Oracle Sverker Brundin 
A181 2006-10-26 Samarbete är framtiden Sverker Brundin 
A182 2006-11-08 Han vill skapa något beständigt Anna-Lena Hernvall 
A183 2006-11-08 Den sociala it-företagaren spås ljus framtid Anna-Lena Hernvall 
A184 2006-11-16 Så skapas program som tjänster Sverker Brundin 
A185 2006-11-17 SOA är kungen på scen Henrik Lundqvist 
A186 2006-11-17 Sparkonton öppnade för ny strategi  Mette Hultgren  
A187 2006-11-17 Endast ett SOA är en utopi Computer Sweden 
A188 2006-11-17 Idag är alla kompisar Henrik Lundqvist 
A189 2006-11-22 Kunder inte mogna för affärsanalys Martin Wallström 
A190 2006-11-23 Red Hat satsar på SOA och virtualisering  Martin Wallström 
A191 2006-12-04 HP startar SOA-center i Indien Martin Wallström 
A192 2006-12-05 Ajax sopar banan Lars Danielsson  
A193 2006-12-19 Integration mellan system förenklas Lars Danielsson  
A194 2006-12-29 SOA blir konkret Lars Danielsson  
A195 2007-01-12 20 tips för att klättra i it-branschen Martin Wallström 
A196 2007-01-15 Nya SOA-center världen om Lars Danielsson  
A197 2007-01-17 Charmoffensiv ska lyfta SOA Lars Danielsson  
A198 2007-01-24 Svårt visa nyttan med integration Karin Myrén 
A199 2007-01-24 SOA blir nästa King Kong Martin Wallström 
A200 2007-02-22 "Ni själva har den bästa SOA-kompetensen" Tobias Fjälling 
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A201 2007-02-22 Cisco hårdsatsar på web services Martin Wallström 
A202 2007-03-16 Software AG startar allians för SOA Martin Wallström 
A203 2007-03-27 It-branschen: Inga snabba svar om kompetensbristen Stefan Bohlin 
A204 2007-04-04 "Leverantörerna säljer SOA fel" Sverker Brundin 
A205 2007-04-04 SOA affärskritiskt för storföretagen Sverker Brundin 
A206 2007-04-10 Turbulens på integrationsmarknaden Lars Danielsson  
A207 2007-04-12 Färre, större och dyrare servrar Joel Åsblom   
A208 2007-04-13 Ny maktfaktor på tjänstearkitektur Lars Danielsson  
A209 2007-04-13 Oberoende måste få kosta Computer Sweden  
A210 2007-05-04 It, sol och sex - en dag i Second Life Lisa Bjerre 
A211 2007-05-22 HP och IBM trappar upp på SOA Martin Wallström 
A212 2007-05-25 Byt namn på SOA Computer Sweden 
A213 2007-06-13 Inga säkerhetssvackor, tack Ulf Södergren 
A215 2007-06-21 Halva it-Sverige vill byta jobb Tomas Zirn 
A216 2007-07-16 Heta tekniker ett lyft för SOA Sverker Brundin 
A217 2007-08-31 Systemet är affären Lars Danielsson  
A218 2007-09-03 Leverantörer lyckas igen Håkan Ogelid 
A219 2007-09-10 Snäva SOA-projekt betalar sig inte Martin Wallström 
A220 2007-09-10 Arkitekturtänk har misslyckats Ivar Jacobsson 
A221 2007-09-14 Se upp för baksmälla Håkan Ogelid 
A222 2007-09-14 Tullverket tar tag i processerna Håkan Ogelid 
A223 2007-09-14 Leverantörerna vädrar morgonluft Martin Wallström 
A224 2007-09-14 SOA - plattformsarkitektur eller stöd till affärsprocesser? Torbjörn Åhberg 
A225 2007-09-14 Så påverkar SOA företagets roller Magnus Höij   
A226 2007-09-14 Företagsledningen måste vara med Håkan Ogelid 
A227 2007-09-14 Fler måste finna den röda tråden Magnus Höij   
A228 2007-09-14 Tid att organisera om Lars Danielsson  
A229 2007-09-14 SAS integrerar för bättre beslutsstöd Martin Wallström 
A230 2007-09-14 Hetast i SOA-världen just nu Sverker Brundin 
A231 2007-09-19 Tunn soppa, Ivar Jacobsson Søren Ravnskov 
A232 2007-09-20 SAP gör SOA på riktigt Lars Danielsson  
A233 2007-09-21 Se över din arkitektur Marcus Jerräng 
A234 2007-09-24 En bluff att it blir lättare Chris Moyer 
A235 2007-09-26 SAP avancerar - IBM går tillbaka Pär Rittsel 
A236 2007-09-28 Det verkliga genombrottet Computer Sweden 
A237 2007-09-28 Oförutsedda kostnader för SOA Lars Danielsson  
A238 2007-10-01 It i centrum på Sandvik Karin Myrén 
A239 2007-10-05 Ingen anledning att misslyckas med SOA Ivar Jacobsson 
A240 2007-10-10 En dygd av nödvändigheten Computer Sweden 
A241 2007-10-10 SOA:s glömda stöttepelare Anders Larsson 
A243 2007-10-11 Software AG uppgraderar för SOA Martin Wallström 
A244 2007-10-15 Han storstädar TDCs system Jakob Larsen 
A245 2007-10-29 Schibsted uppmuntrar öppen källkod Pål Dimmen 
A247 2007-11-01 IBM lanserar ny SOA-strategi Peter Larsson 
A248 2007-11-02 Bygga SOA i små steg Ivar Jacobsson 
A249 2007-11-02 Minimera risker med it Lars Danielsson  
A250 2007-11-05 Oslo i rampljuset Peter Larsson 
A251 2007-11-07 Tio heta SOA-verktyg Martin Wallström 
A253 2007-11-09 It måste hantera snabba förändringar Sverker Brundin 
A254 2007-11-16 Oracle försöker bli ett hippt företag Lars Danielsson  
A255 2007-11-19 Nu tar verksamheten över Mikael Ricknäs 
A256 2007-11-20 Universiteten missar SOA-tåget Peter Larsson 
A257 2007-11-28 Affärsutvecklare utan kläder Andreas Sjöström 
A258 2007-11-28 Undvik fällorna med SOA Anders Båth 
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A259 2007-12-03 Som magnetiska motpoler Lars Danielsson  
A260 2007-12-04 Minska gapet mellan it och affärer Peter Larsson 
A261 2007-12-12 SOA lönar sig på sikt Martin Wallström 
A262 2007-12-12 Ruby on Rails version 2 ute på marknaden Peter Larsson 
A263 2007-12-14 Nu ska idrotten bli tjänsteorienterad  Mikael Ricknäs 
A265 2007-12-19 Modeorden skapar språkförbistring Martin Wallström 
A266 2007-12-19 SOA, esb, bpm? Computer Sweden 
A267 2007-12-20 SKF integrerar från grunden Karin Myrén 
A268 2007-12-20 Affärssystem som tjänst ny giv för Bea Peter Larsson 
A269 2008-01-05 Eclipse hoppar på SOA-tåget Lars Danielsson  
A271 2008-01-13 40 spådormar inför it-året 2008 Del 2 Karin Lindström 
A273 2008-01-16 Händelser får styra Peter Larsson 
A274 2008-01-21 Standarder mindre viktiga Lars Danielsson  
A275 2008-01-23 Miljardköp revolutionerar mellanvara Martin Wallström 
A276 2008-01-24 IBM i nytt SOA-förvärv - köper leverantören Aptsoft Martin Wallström 
A278 2008-01-24 Bäst e-förvaltning i världen år 2010 Marcus Jerräng 
A279 2008-01-28 SOA ger mer på kontot Kim Stensdal 
A280 2008-01-30 Lång väg till full effekt för SOA Peter Larsson 
A281 2008-02-12 Tibco lanserar nytt ramverk för SOA Martin Wallström 
A282 2008-02-13 Red Hat lanserar SOA-plattform Jenny Stadigs 
A283 2008-02-18 Allt fler SOA-installationer lyckas Martin Wallström 
A284 2008-02-18 Var flexibel - eller gå under Stefan Ramsö 
A285 2008-03-03 IBM vill köra SOA på stordator Peter Larsson 
A286 2008-03-06 Från flytande öar till fasta landet Martin Wallström 
A287 2008-03-10 Alla borde tala samma språk Computer Sweden 
A288 2008-03-26 Tekniken hotar nyttan Søren Ravnskov 
A289 2008-03-27 Få känner till riskerna med SOA Martin Wallström 
A290 2008-04-09 Förståelsen större på fattiga företag Martin Wallström 
A291 2008-04-09 Han bytte system för 800 miljoner Karin Lindström 
A292 2008-04-09 SAPs svåra balansgång Martin Wallström 
A293 2008-04-11 Här är affärsprojekt inget nytt Tomas Zirn 
A294 2008-04-11 SOA givet i systemstrategin Tomas Zirn 
A295 2008-04-11 SEB sparar storkovan med SOA Martin Wallström 
A296 2008-04-11 En möjlighet för it-avdelningen Lars Danielsson 
A297 2008-04-11 Kunderna tänder på SOA Martin Wallström 
A298 2008-04-11 Leverantörerna satsar på styrning Martin Wallström 
A299 2008-04-11 Ha rätt tankar om SOA Karin Lindström 
A300 2008-04-11 Använd tekniken med bondförnuft Hampus Engstedt 
A301 2008-04-11 Företagen vill ha större servrar Joel Åsblom   
A302 2008-04-11 Vi behöver fler goda exempel Håkan Ogelid 
A303 2008-04-11 IBM paketerar om sina SOA-tjänster Martin Wallström 
A304 2008-04-19 Slutpratat om system Karin Lindström 
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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 för data- och affärsvetenskap (IDA) 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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