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Abstract 
We live in a world with constant changes. A world where decisions from different 

governances in the business drastically are made. Businesses are all the time in need to 

meet the demands from their customers and the technical evolution. How will they do 

this? This paper that is called “Reasons to implement SOA” will handle the reasons for 

SOA-implementation that according to us are important and prioritized. Our study had a 

qualitative concentration. It was introduced with an interview that resulted in an 

understanding of what SOA really means, but also which important reasons that our 

respondents used to argue for SOA-implementations. This understanding for SOA and 

reasons to implement SOA was then compared to the theory, which resulted in the 

chapter of theory. When the chapter of theory had been created, dephistudy that used a 

poll was needed to discuss how prioritized the reasons really were. The interview created 

the theorychapter and the theorychapted created the delphipoll. The response from the 

poll was used to create the analysis, which was used in accordance to the analyzemethod. 

Finally in this paper we have an evaluation where we analyze our work in this study. 

The essay have resulted in a form av understanding of how organization have a different 

opinion on a paradigm(strategy) However the essay actually highlight the main message 

of SOA  and then emphasize the result of the essay, to mark the main and priority 

reasons,  threw the analysis that was made. With another word the study resulted in, that 

it´s important to understand your strategy and it´s important to understand your 

foundation pillers. Beacause the technologi change with time, and so the reasons on how 

the decisions to meet the competion are made and how you governance is affected also 

change. The essay defines on that matter on how the foundation pillers are making a 

substantiable future. That is to say threw flexibility, loose coopling and reuse. Which the 

essay describes, that for a management your get a substainable future and cost-effective 

rivaly when you build your foundation pillers in this way. 
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Sammanfattning 
Vi lever i en värld med konstanta förändringar. I en värld med beslut som drastiskt fattas 

från olika verksamhetledningars håll. Verksamheter behöver hela tiden kunna möta 

kraven från kunden och den tekniska utvecklingen. Hur ska man då göra detta?  

Uppsatsen vars titel är ”Anledningar att implementera SOA” kommer att behandla de 

anledningar till SOA-implementering som enligt oss är viktiga och prioriterade. Vår 

studie var kvalitativt inriktad. Den inleddes med en intervju som resulterade i en 

förståelse för vad SOA egentligen innebär, men även viktiga anledningar som 

intervjupersonen använde för att argumentera för SOA-implementering. Denna förståelse 

för SOA och anledningar till att implementera SOA jämfördes sedan med teori vilket 

resulterade i teorikapitlet. När teorikapitlet hade skapats behövdes det en delphistudie 

som utfördes med enkäter för att, i analysen, kunna diskutera hur prioriterade de 

framtagna anledningarna var. Intervjun har på så sätt skapat teorikapitlet och teorikapitlet 

har i sin tur skapat delphienkäten. Responsen på delphienkäten ledde fram till analysen 

som utfördes i enlighet med analysmetoden. Sist har vi i utvärderingen beskrivit hur vi 

ser på vår uppsats så här i efterhand. Uppsatsen är resulterad i en form av förståelse av 

hur verksamheter skiljer sig i sin uppfattning om ett paradigm (strategi). Dock skildrar 

uppsatsen det huvudsakliga om SOA och tar fram resultatet som studien går ut på, att ta 

fram de viktiga och prioriterade anledningarna, genom den anlys som har utförts. Med 

andra ord resulteraade studien i att det är viktigt att förstå sig på sin strategi och det är 

viktigt att förstå sig på sina grundpelare. Därför att med tiden förändras tekniken, så 

förändras också hur besluten tas vilket i sin tur påverkar sättet att styra strategiskt 

(governance) för att möta konkurrensen. Uppsatsen skildrar i den meningen hur pelarna 

bygger en stadig framtid. Det vill säga genom flexibilitet, lösa kopplingar och 

återanvändingsbarhet som för en ledning skapar en framtidsäkerhet och kostnadseffektiv 

konkurrans genom att bygga pelarna på det här sättet. 
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Förord 
Service-Oriented Architecture (SOA), något man idag som student eller yrkesfarare inom 

ämnet arkitekturstrategi känner igen som tjänsteorienterad arkitekturstrategi. I uppsatsen 

”Anledningar till att implementera SOA” tar vi upp de väsentliga anledningar som har 

genomsyrat verksamheters tankesätt i över 15 år. Hur vida beslutsfattare 

argumenterade/motiverade historiskt tills idag när de valde en strategi till sin verksamhet 

och hur framtidsutsikterna ser ut för SOA-implementering. Vi vill tacka Högskolan i 

Borås för möjligheten att få skriva denna kandidatuppsats på lärosätet. Vi vill samtidigt 

passa på att tacka hanledaren Patrik Hedberg för stöd och uppmuntran till ett gott arbete. 

Vi vill också tacka vår uppsatsansvarig, Anders Hjalmarsson, för att ha gett oss goda råd 

inom den uppsatsförebyggande kursen Vetenskapens tekniker och metodologier som vi 

läste på vårkanten vid Högskolan i Borås. De goda råden för hur vi skulle tänka och 

förebygga vår uppsats har varit inspirerande och de bidrog till god kunskap. I och med 

det vill vi än en gång tacka Patrik Hedberg för att ha inspirerat oss till att verkligen 

försöka förstå vad SOA egentligen är och hur vi borde tänka för att inte förvirra oss 

själva.  Vi vill också tacka för den utbildning som gavs på kursen Systemarkitekturer 

under 09-10 vintern där vi fick vår första inblick i ämnet. Vi vill slutligen tacka konsulter 

och ansällda, bland andra Christer Ahlstedt på Iptor Konsult AB som banade vägen för 

den historiska tillbakablicken på SOA. 
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1 Introduktion 
 

 

Ett stort problem finns idag när det gäller att på ett snabbt och enkelt sätt anpassa sin IT 

(Information Technology) efter sin verksamhets behov. Det här kapitlet ska ge en 

inledande förståelse för hur SOA binder ihop verksamhet och IT. Tiden är lika för alla, 

det gäller bara att utnyttja den på bästa sätt. 

 

 

1.1 Bakgrund 

Flexibilitet är nyckelkomponenten som avgör hur lönsam och framgångsrik en 

verksamhet är. Flexibilitet borde med anledning av detta vara ett viktigt begrepp för 

verksamheter och få en hög prioritet. Motsatsen till att vara flexibel är att vara icke-

flexibel som till exempel kan innebära att en verksamhets IT inte hänger med när det 

kommer till att stödja verksamheter som snabbt förändras (Bloomberg & Schmelzer, 

2006). Många IT-avdelningar sitter helt enkelt och svettas dygnet runt när nya 

verksamhetsfunktioner ska realiseras genom IT förklarade Christer Ahlstedt
1
. Enligt 

Bloomberg och Schmelzer (2006) kan verksamheter idag lösa det här problemet genom 

att implementera SOA (Service-Oriented Architecture) som till svenska översätts till 

tjänsteorienterad arkitektur.  

 

Ordet implementera är inte något som syftar till ett projekt med en satt deadline utan mer 

kan jämföras med en resa. Att ta sig vatten över huvudet och försöka implementera en 

fullständig SOA-arkitektur på en gång är oftast inte en bra idé. Det är då bättre att börja i 

liten skala, till exempel genom ett pilotprojekt. Vid en första anblick kan SOA tyckas 

vara komplicerat, svårt och ganska nytt. Genom att göra en småskalig start kan SOA läras 

in i en lagom takt (Hurwitz et al. 2009). 

 

SOA är en populär trebokstavsförkortning, som står för Service-Oriented Architecture 

eller tjänsteorienterad arkitektur. Enligt Andersson och Sörensson (2008) finns det många 

infallsvinklar på vad Service-Oriented Architecture egentligen är.  SOA som begrepp kan 

betyda olika saker. SOA kan handla om teknik, produkter som till exempel Web Services. 

SOA kan även handla om integration, som mer eller mindre betyder att verksamheter 

måste ha SOA för att hänga med omvärlden. Den sista definitionen handlar om att 

trebokstavsförkortningen ska vara ett sätt att tänka. 

 

SOA enligt Hurwitz et al (2009) är ett angreppssätt som gör att verksamheters IT kan 

utvecklas i takt med att omvärlden förändras. Ämnet SOA som arkitekturstrategi knyts då 

automatiskt till ämnet informatik eftersom det det handlar om att synkronisera 

verksamhetens IT-system till verksamhetens affärsprocesser. Världen, och framförallt IT-

världen utvecklas hela tiden (Bloomberg & Schmelzer, 2006). Enligt Gartner (2009) sätts 

                                                 
1
 Christer Ahlstedt Sales & Marketing Manager Iptor Konsult AB, intervju den 13 april 2010 
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inte SOA i topp 10 för teknikprioriteringar år 2010, men något som kallas för Cloud 

Computing finns dock på listan. Vilket är något förvirrande när SOA är ett så pass 

omskriviet ämne som ofta tas upp i media. Det menar dock McKendrick (2009A), som 

bland annat har jobbat som analytiker för Gartner att det kanske inte är så konstigt att 

SOA inte finns på listan. En framgångsrik Cloud Computing behöver en bra och 

utvecklad SOA.  Vilket ofta en utvecklare inte har insett när de inför cloud computing 

eller en annan slags form av teknik. 

 

En sådan här trebokstavsförkortning som SOA blir ganska lätt populär när den börjar 

dyka upp för att sedan gå in i en mognare fas. SOA blev populärt runt 2003/2004 och 

kom att gå in i mognadsfasen i början av 2009. Vissa sade till och med att SOA var dött 

(Barry, 2009). Det visade sig dock att SOA inte gick graven till mötes utan skulle få en 

möjlighet att leva vidare, kanske genom ett nytt populärt begrepp nämligen Cloud 

Computing (McKendrick, 2009A). 

 

1.2 Inventering av kunskapsläge 

Service-Oriented Architecture är ett omskrivet ämne. Vid en sökning efter Service-

Oriented Architecture via sökmotorn www.google.com får vi i skrivandets stund ungefär 

6 570 000 träffar. Bland dessa träffar finns det referenser som gartner.com, cio.com, 

zdnet.com och searchSOA.techtarget.com. Inte heller på uppsatsfronten är SOA glömt. 

Sidan www.uppsatser.se ger i skrivandets stund 37 träffar vid sökning på Service-

Oriented Architecture.  

 

Anledningar att välja SOA som arkitekturstrategi finns också omskrivna i bokform. Erl 

skriver till exempel om anledningar att välja SOA. Detta är förvisso bra anledningar som 

behandlas men vi som författare anser att de behöver kontrolleras mot dagens 

verksamheter då boken är från 2005. Även verksamheter som marknadsför och 

implementerar SOA, till exempel IBM, har beskrivit anledningar till vad SOA skapar för 

verksamheter. Vi anser dock att vi får en mer neutral syn på vad SOA kan ge till 

verksamheter, då företag som IBM dessutom vill marknadsföra och sälja sina SOA- 

lösningar. 

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att reda ut vilka anledningar det finns till att implementera SOA. 

Dessa anledningar ska vara viktiga och prioriterade utifrån ett verksamhetsperspektiv. 

Anledningarna ska hjälpa verksamheter genom att de lättare ska kunna bemöta kunder 

och uppfylla mål som verksamheter ser som viktiga när det gäller kopplingen mellan 

verksamhetsfunktioner och IT. Det vill säga att för att nå ända fram till kunden, behöver 

man ha en konkurrernande makt gentemot sina konkurrenter. Det kräver således att man 

innehar ett verktyg eller en strategi som är unik vilket speglar en position på marknaden 

som effektiv inför kunderna. De verktygen behöver på ett så omdömligt sätt som möjligt 

skapas genom att vara befrämjande och tillmötesgående för en kund genom att så 

effektivt som möjligt lösa problemet kunden är ute efter. Men för en organisation kräver 

det således också att man har i grund och botten har en strategi som inte kostar för 
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mycket för en själv.  Med tanke på att världena hela tiden förändras ska de anledningar 

som skall resulteras i denna uppsats kunna lyftas fram för att poängtera det som behöver 

tänkas på, när man idag försöker vara ledande på en marknad där alla trängs för att bli 

bäst. 

 

Vi som författare vill alltså visa varför Service-Oriented Architecture är här för att stanna, 

men även varför strategin bör vara en prioriterad teknikdel genom nyttan verksamheter 

kan få av den och dess underliggande tekniker. Med det sagt vill vi att uppsatsen i 

slutändan skall kunna visa varför fler företag bör implementera SOA.  

 

För att kunna uppfylla detta syfte ställer vi huvudfrågan: 

Vilka är de viktiga och prioriterade anledningarna för verksamheter att driva SOA-

implementering idag? 

 

För att också få en sådan omfattande bild av SOA-implementering som möjligt har vi valt 

att undersöka anledningar till SOA-implementering i ett historiskt och ett 

prognostiserande perspektiv. Detta gav underfrågor: vilka speciella anledningar gjorde 

att verksamheter valde att börja med SOA-implementering ur ett historiskt perspektiv och 

vilka viktiga och prioriterade anledningar gör att verksamheter vill utföra SOA-

implementering inför framtiden? 

 

1.4 Avgränsning 

Vi förhåller oss till pardigmet SOA och beskriver således dess historiska bana och dess 

påverkan på verksamheter med tiden. Vi syfter till att förhålla oss till den tekniska 

uppfattning av SOA, alltså de tekniska verktyg som SOA ofta innehåller. Om vi ska 

kunna utföra analysen som tänkt behöver vi förhålla oss till de verksamheter som redan 

har implementerat SOA. Det vill säga att vi förhåller oss till experter och användare av 

SOA för att analysera. Litteraturen avgränsades med hjälp av intervjun och teori kunde 

tas fram i välskrivna böcker som beskriver de begrepp som behövs för uppsatsen. 

 

1.5 Förväntat resultat 

 

Meningen med uppsatsen är att kunna ta fram viktiga och prioriterade anledningar till 

SOA-implementering i ett verksamhetsperspektiv. Det vill säga vilka anledningar som 

gör att verksamheter väljer SOA idag. Är det tekniska-, ledningsmässiga- eller 

konkurrerande orsaker gör att de har sina anledningar till valet av att välja SOA? Vi avser 

även att undersöka hurvida ålder och erfarenhet påverkar synen anledningar till SOA-

implementering.  

 

1.6 Målgrupp 

Denna studie vänder sig till personer som är intresserade av vad SOA kan göra för deras 

verksamhet. Beslutsfattare inom verksamheter som bestämmer vad som ska prioriteras i 

verksamheten ska kunna ta del av denna studie för att kunna argumentera för en 
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prioritering av SOA-implementation. Uppsatsen ska också vara användbar för 

akademiker som är intresserade av ämnet SOA idag. Även personer som är allmänt 

intresserade av den omtalade SOA-strategin kan här ta del av vår syn på paradigmet.  

1.7 Disposition 

Det här kapitlet är till för dig som läsare för att ge en förståelse hur kapitlen har 

disponerats och fungerar, på så sätt är det som en översiktlig bild av uppsatsen.  

 

Kapitel 1 - Handlar om den diskussion som förts angående problemområdet som inleder 

uppsatsskrivandet och hur den på det sättet har skapat frågeställningen  

Kapitel 2 - Metodkapitlet handlar om hur studien har genomförts. Kapitlet beskriver på 

detta sätt vilka tekniker och lösningar som har använts  

Kapitel 3 - Den historiska tillbakablicken är en sammanställning av frågor och svar som 

har skapat intervjun.  

Kapitel 4 - I SOA utifrån ett teoretiskt perspektiv redovisas de teorier som behövs för en 

allmän uppfattning om ämnet utifrån intervjun. 

Kaptiel 5 - Delphistudien utifrån ett verksamhetsperspektiv är en sammanställning av 

frågor och svar från de båda enkätutskicken. 

Kapitel 6 - Analyskapitlet har skapats från teori- och empirikapitlet och leder fram till en 

diskussion av hur verksamheter värderar anledningar att implementera SOA.  

Kapitel 7 - Slutsatskapitlet förklarar hur vi som författare med hjälp av teori och empiri 

analyserat fram dessa anledningar som förklarar varför verksamheter idag behöver SOA. 

Kapitlet slutar med en utvärdereing och reflektion från författarna. 

Referenser - vilka källor som har använts under uppsatsen. 

Bilagor - som har använts till att tillföra uppsatsen empiri, såsom intervjun och enkäter.  
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2 Metod 

 

Metodkapitlet beskriver hur studiens upplägg ser ut. Den bygger på syftet med studien 

och beskriver också för dig som läsare hur arbetet har bedrivits. 

 

 

2.1 Kunskapskaraktärisering 

Kunskapsutvecklingen i denna studie görs genom att vi besvarar vår forskningsfråga: 

”Vilka är de viktiga och prioriterade anledningarna för verksamheter att driva SOA-

implementering idag?”. Denna sorts kunskap är förståelseinriktad kunskap. Vi vill alltså 

skapa en förståelse för vilka de viktiga och prioriterade anledningarna för SOA-

implementation är. För att skapa denna förståelseinriktade kunskapen gör vi en historisk 

rekonstruktion. Det vill säga att undersöka vilka speciella anledningar som gjorde att 

verksamheter valde att börja med SOA-implementering ur ett historiskt perspektiv. Alltså 

hur såg man på ledningens roll gentemot utvecklingen och hur har det förändrats. Vilket 

också betyder att ur ett historiskt perspektiv vore det bra att få fram hur SOA påverkade 

eller hur det har påverkats genom tiden av utvecklingen av teknik.  I den meningen syftar 

vi till att förstå oss på varför SOA har vuxit så otroligt och vad det är som gör att 

verksamheter idag fortfarande arbeta utifrån ett SOA tänk. Vi vill även se framåt i 

prognostiserande kunskap eftersom vi vill ha anledningar som håller för framtiden. Detta 

gör vi genom att fråga oss vilka viktiga och prioriterade anledningar gör att verksamheter 

vill utföra SOA-implementering inför framtiden? Alltså menar vi på att om vi förstår 

varför verksamheter ur ett historiskt perspektiv valde som de gjorde, kan vi förstå varför 

man idag har förändrats som man har gjort. Om vad det är i SOA tänket som gör att 

flertalet verksamheter fortsätter tänka och använda det tankesättet som de gör idag. I och 

med att förståelsen av den historiska grundkunskapen ligger som en förståelse kommer 

det skapa de funderingar till de anledningar vi vill få fram. En erfarenhet är som sagt en 

lärdom och ett sätt att kunna bli bättre på det man är sämre på. Genom att förstå sig på 

hur verksamheter tänker inför framtiden, går det också på det sättet att säkerställavarför 

man har de anledningar som man har idag. Det vill säga att vet verksamheten idag vad för 

teknik eller produkt som de anser är framtiden, kan man idag kanske svara på frågan om 

vad man tycker är framtiden enligt dem. 

 

2.2 Forskningsansats 

Hur teori och empiri ska relateras är ett av de verkligt centrala problemen inom allt 

vetenskapligt arbete.  Det finns tre begrepp som är användbara för att förklara hur just 

detta sker. Induktion, deduktion och abduktion. Denna studie har utförts med grund i en 

abduktiv forskningsansats. Den abduktiva forksaren kombinerar två andra 

forskningsansatser, induktion och deduktion. Abduktionen innebär att utifrån ett enskilt 

fall formuleras ett mönster som kan förklara fallet, induktivt arbete. I nästa steg prövas 

det här mönstret på nya fall med utveckad och utvigdad teori för att bli mer generell, 

deduktivt arbete (Patel & Davidson, 2003). 
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Om man som forskare arbetar induktivt kan man sägas följa upptäckandets väg. 

Forskaren studerar då ett forskningsobjekt empiriskt, utan att först ha förankrat 

undersökningen i tidigare teori. Utifrån att ha studerat objektet formar man sedan en 

teori. (Patel & Davidson, 2003 ). I den första delen av studien tänkte vi precis såhär 

eftersom SOA är ett begrepp som kan uppfattas på olika sätt. Vi använde oss av en 

empirisk intervju för att ”upptäcka” vad SOA egentligen är och vilka anledningar det 

finns till SOA-implementering. 

 

Patel och Davidson (2003) menar att ett deduktivt arbetssätt kännetecknas av att man 

utifrån allmänna principer och befintliga teorier drar slutsatser om företeelser. Den 

deduktivt inriktade forskaren följer bevisandets väg. I den induktiva delen av studien 

hade vi upptäckt vad SOA är och vilka anledningar det finns till SOA-implementering. 

Andra delen av studien behövdes för att bevisa att våra anledningar till att implementera 

SOA var viktiga och prioriterade. Detta tog sig uttryck i den andra delen av studien, 

delphistudien, där vi utifrån teorin lät respondenterna ranka anledningar till att 

implementera SOA. 

 

2.3 Vetenskapliga förhållningssätt 

Hermenuetik kan översättas till tolkningslära. Men eftersom att hermeneutik idag är en 

mångfasetterad företeelse i vetenskapssamhället är det svårt att beskriva vad en 

hermeneutisk ståndpunkt är. Till skillnad från positivismen, där utföraren är intresserad 

av att förklara företeelser och exakthet, använder utföraren sig i hermeneutiken av 

tolkning för hur mänskligt liv kommer till uttryck i det talade och skrivna språket (Patel 

& Davidson, 2003). Studien har varit uppbyggd med det hermeneutiska 

förhållningssättet, med mycket tolkningar, eftersom vi i både den induktiva och den 

deduktiva delen av studien har tolkat vad resondenterna har svarat. 

 

2.4 Genomförande och insamling 

Studiens början präglades av att försöka reda ut vad SOA egentligen är. Eftersom att 

syftet med studien var att besvara: ”vilka är de viktiga och prioriterade anledningarna 

för verksamheter att driva SOA-implementering idag?” var det relevant att förstå 

begreppet SOA. Valet av en kvalitativ intervju gjordes eftersom att vi behövde orientera 

oss inom SOA och få en uppfattning om vad SOA egentligen är. Patel och Davidson 

(2003) menar dessutom att en induktiv forskning oftast genomförs med kvalitativa 

intervjuer.  

 

I denna typ av intervju är intervjuaren och respondenten båda medskapande i själva 

intervjuprocessen.  Kvalitativa intervjuers syfte är att upptäcka och identifiera egenskaper 

och beskaffenheter hos intervjupersonens uppfattning av ett fenomen. Utföraren kan 

aldrig i förväg strukturera svarsalternativ för respondenten eller avgöra sannolikheten på 

ett svar till frågan (Patel & Davidson, 2003). Överskådliga teman med underfrågor till 

varje tema användes för att få en insikt i respondentens syn på begreppet SOA. Efter 

intervjun skedde en transkribering och sammanställning av vad SOA innebär och 

anledningar som företag har haft att implementera SOA. Sammanställningen hjälpte oss i 
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sökandet av teori inom ämnet och fem trovärdiga anledningar för att implementera SOA 

togs fram.  

 

En delphienkät som grundades i vår dåvarande kunskap skickades ut till respondenterna 

via mail. Denna hade för avsikt att pröva mönstren som vi fått ut från intervjun på nya 

respondenter. Delphi är en metod som uppstod redan på 1950-talet i USA. Den var då till 

för att förutspå vad sovjetunionen skulle göra så att de skulle kunna anpassa sina militära 

steg efter det. Anledningen till att vi valde att använda oss av delphimetoden är att det är 

en flexibel metod som passar när det är ofullständig kunskap om ett fenomen (Skulmoski, 

Hartman & Krahn 2007).  SOA i framtiden är fenomenet vi undersöker genom att se vad 

respondenterna tror om anledningar för SOA-implementering.  

 

Enligt Rowe och Wright (1999) ska en delphistudie innehålla fyra nyckelkomponenter: 

anonymitet, upprepning, strukturerad feedback och statistisk summering. Anonymitet 

uppnås genom att respondenterna som ingår i studien behandlas anonymt. Deltagarna ska 

på det sättet inte påverka varandras åsikter genom att till exempel vara för dominanta. 

 

Upprepning syftar till att frågorna ställs i ett antal omgångar (mindre än tre omgångar 

räcker ofta för att urskilja likheter om repsondentgruppen). Deltagarna har då möjlighet 

att ändra vad de tycker. Anonymiteten blir här en viktig ingrediens för att deltagarna inte 

ska vara rädda för att ändra sig. Mellan varje omgång får deltagarna feedback på vad de 

andra, anonymt, har svarat på frågorna.  

 

Vi fick tillbaka svaren från utskick ett via mail och resultaten transkriberades (se kapitel 

5). Det andra enkätutskicket i vår delphistudie baserades på resultatet från det första. Den 

första enkäten var mest tänkt som en generell koll på hur vi skulle ställa frågorna i det 

andra enkätutskicket. Antalet anledningarna som experterna skulle ranka hade nu 

utvecklats från fem till tio anledningar. Tre av dessa var där för att respondenterna skulle 

få en möjlighet att lägga till egna anledningar. Anledningarna hade dessutom utvecklats 

från att vara ganska generella till att vara mer exakta. 

2.5 Respondenturval med kritik 

Studien var kvalitativ och enligt Hjalmarsson
2
 var vi när urval gjordes, inte bundna till 

slumpmässigt urval. Istället var det andra faktorer som påverkade oss. Vi behövde 

givetvis ha intervjuobjekt som hade tillräcklig erfarenhet om begreppet och som ville 

delta i intervjun och delphimetoden.  

 

Intervjun behövde även vara informationsrik eftersom att den fungerade som en förstudie, 

på detta sätt letade vi deltagare som skulle ha erfarenhet om ämnet. Att hitta deltagare 

som kunde ställa upp på intervjuer var svårt. Utskick till tio stycken deltagare gjordes då 

målet var att få minst två intervjuer att jämföra sinsemellan. Tyvärr var det nio av de tio 

som pågrund av tidspress inte ville ställa upp på intervju. Urvalet blev på det viset 

accessbaserat eftersom vi under en tidigare kurs på vår utbildning hade haft en 

gästföreläsare som pratade om just SOA, Christer Ahlstedt från Iptor Konsult AB. 

                                                 
2
 Anders Hjalmarsson universitetsadjunkt vid Institutionen för data- och affärsvetenskap, Högskolan i 

Borås. Föreläsning 4 VTM . 
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Anledningen till att vi valde just Ahlstedt var att han var den enda som verkade ha tid att 

förklara SOA och anledningar till SOA-implementering.  

 

Urvalet för deltagare till delphistudien gjordes genom att gränsen först och främst sattes 

för vilka som egentligen skulle vara med i studien. Resultatet blev att personer som varit 

verksamma inom SOA-implementering och med god erfarenhet som 

systemutvecklare/implementerare var en bra population. Ett urval på 18 utvalda personer 

gjordes för första utskicket. Dessvärre skulle den siffran reduceras då flera gav återbud 

eller hade som policy att inte svara på enkäter. Bland andra IBM som är kända som 

utvecklare med insyn i området. Fyra personer ville ställa upp och den första enkäten 

kunde genereras.  

 

Till det andra utskicket i delphistudien skulle skaran av deltagare som ville fortsätta delta 

expanderas till 30 förfrågningar, samma gällde här då siffran reducerades kraftigt ner till 

fyra personer igen. Totalt har vid båda utskicken sex deltagare vart med och vid varje 

enkät har fyra respondenter svarat. Deltagande har varierat beroende på hur vissa har 

kunnat delta (se tabell 1 i kapitel 6.2). 

 

2.6 Källurval med källkritik 

För att kunna skriva uppsatsen har vi använt oss av böcker som handlar om att genomföra 

vetenskapliga studier, alltså metodböcker. Dessa har skrivits av Oates och Patel & 

Davidsson och användes i kursen VTM, som var en metodkurs för att skriva uppsats, och 

fungerade alltså som en vetenskaplig referens. Detta var dock inte tillräckligt eftersom 

böckerna inte beskrev delphimetoden som skulle vara med i studien. För den har 

författare som Rowe & Wright samt Skulmoski, Hartman och Krahn använts. Dessa två 

artiklar verkade tyda på att metoden skulle utföras på ett speciellt sätt, även om det står 

att en delphi kan utföras på många sätt. 

 

Källor som har använts för att genomföra själva processen består av böcker, muntliga 

källor och elektroniska dokument. När det gäller böcker som Thomas Erl har skrivit var 

dessa värda att undersöka eftersom Thomas Erl kan räknas in i till SOA-expertisen. Han 

är toppsäljande författaren inom ämnet SOA och har publicerat många artiklar och skrivit 

flertalet böcker. Han kan alltså ses som en person som har en bra erfarenhet inom ämnet 

och enligt många ses som SOA-gurun. Nicolai M. Josuttis har genom sin bok ”SOA in 

Practice” förklarat SOAs historia. Josuttis kan också anses som en källa som är värd att 

ha undersökt eftersom att han har skrivit ett flertal böcker såsom den som nyss nämndes. 

Han har även arbetat som systemarkitekt, senior konsult för systemutveckling och senior 

programmerare.  

 

För att kunna få en uppfattning för hur verksamheten och IT hänger ihop har det använts 

en mängd olika böcker. Med anledning av att det är verksamhet och IT som 

arkitekturstrategier som SOA ska ta hand om har det funnits ett stort urval.  Vi har till 

exempel använt oss av författare som Hedman och Kalling samt Bloomberg och 

Schmelzer.  
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De elektroniska källorna som utgår från sidan Gartner.com och zdnet.com innehar en 

bred användarrespons av bland annat systemutvecklar och systemarkitekter. Sidan är på 

det sättet en referens att använda sig av då den kan bidra med nytänkande till 

användandet av SOA. De elektroniska källorna är samtidigt både en bra utgångspunkt för 

att läsa på till ämnet och att använda sig till analysen då den använder goda reflektioner 

som nyligen diskuterats av experter. 

 

Även redan examinerade uppsatser såsom Johan Burmans, Enrico Campidoglios samt 

Fribergs, Gyllanders och Mondélus har varit till nytta för att få en teoretisk förståelse om 

ämnet. 

 

2.7 Validitet 

Begreppen validitet och reliabilitet i en kvalitativ studie är så sammanflätade att 

reliabilitet oftast faller bort, validitet får dock en större innebörd. Varje kvalitativ 

forskningsprocess är unik och det går inte att peka på några regler eller procedurer som 

hjälper till att skapa en hög validitet (Patel & Davidson, 2003). För att genomföra den 

semistrukturerade intervjun så använde vi videoinspelning och antecknade allt eftersom 

intervjun fortskred. Syftet med att använda flera olika datainsamlingsmetoder var att 

skapa triangulering.   

 

Triangulering kan även innebära att forskaren väljer flera olika datakällor. På det viset 

undersöktes samma fenomen på olika objekt för att kunna urskilja validiteten i svaren. 

Triangulering hjälper alltså till att skapa validitet i studien (Patel & Davidson, 2003). 

Triangulering användes också i delphi eftersom vi hade flera respondenter, datakällor, 

som fick svara på vår enkät. 

 

2.8 Analysmetod 

I analysen utgår vi från den empirin vi tog fram i delphi-studien” (se kapitel 5). Delphi-

studien används således till att ta fram hur varje individ, ur ett verksamhetsperspektiv, 

uppfattar SOa på sin dagliga arbetplats. Med andra ord vilka anledningar respondenterna 

ser som mest viktiga och prioterade för sitt arbete, eller vilka anledningar de har känt 

påverkat deras arbete i ett storskaligt perspektiv. I analysmetoden finns det först ett 

kapitel som diskuterar svårigheten som finns när det gäller verksamheters uppfattning om 

hur utvecklingen påverkar valet av strategi. Introkapitlet beskriver även hur populärt 

SOA är med hjälp av ekonomiska siffror. Det här kapitlet kommer att ge läsaren en slags 

marknadsföringsplan innan vi går in på respondenternas syn på anledningarna.  

 

I analyskapitlet kommer vi därefter att arbeta igenom de svar som vi har summerat i 

kapitel fem, i det kapitlet försöker vi framhäva hur olikt alla respondenterna kan se på 

SOA beroende på erfarenhet eller ålder. Därefter utgår vi från deras svar för att sedan gå 

tillbaka till begreppen som förklaras i teorin och gör en liknelse. Kortfattat kan vi säga att 

den diskussionen av anledningar vi genomför i analysen speglar hur viktig en SOA-

implemetation är för en verksamhet vilket senare kommer presenteras i slutsatskapitlet. 
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2.9 Presentationsmetod 

Eftersom vår studie är kvalitativ kommer resultatet i uppsatsen presenteras mestadels i 

textuell form. Intervjun presenteras textuellt i kapitel tre som en transkribering. 

Enkätundersökningen kommer även den bli transkriberad och presenteras textuell i 

kapitel fem. Det slutgiltiga resultatet för vilka anledningar det finns till SOA-

implementering, och varför de är viktiga och prioriterade, presenteras i kapitel sex. Detta 

slutgiltiga resultat presenteras i en textuell form men även genom tabell 1. Tabellen 

kommer spegla de svar som varje deltagare har gett enligt den 1-10 skalan som skickades 

med i utskicken.  Tabellen presenteras med en tydlig bild av hur varje deltagare har svarat 

och därefter enligt analysmetoden speglar den textuella argumentationen en speglig av 

respondenternas svar genom en fri diskussion. 

 

2.10 Utvärderingsmetod 

I utvärderingen av uppsatsen kommer vi att granska hur vidare vi har följt riktlinjer och 

krav på hur en kandidatuppsats enligt Högskolan i Borås ska skrivas Vi kommer på så 

sätt att beskriva hur studien har gått, samt hur den metodiska delen gick att uppfylla. Det 

vill säga om vi kom fram till de mål som sattes upp i förväntat resultat och om vi tyckte 

att vi gjorde det på ett bra sätt. Utvärderingen kommer ske genom en fri diskussion och vi 

vill poängtera vilka delar i studien som har gått bra och vilka delar som har varit svåra att 

utföra genom att reflektera över det i ett reflektions kapitel. För att följa en kriteriemall 

har vi följtt hur Goldkuhl (1998) förklarar att det går att utvärdera sin studie. Vi 

uppfattade kriterier som vi har löpande genomarbetat under arbetets gång och i ett 

slutgiltigt kapitel där vi har reflekterat i vårt arbete(se kapitel 7) Vi använde oss av 

kriterier såsom Ansvarsfullhet: hur mycket ansvar har respondenterna tagit för att 

producera svaren så att det ska bli så tillförlitligt som möjligt? Nyfikenhet: hur 

intresserade av ämnet och studien är respondenterna? Noggrannhet: hur noggrant har 

studien genomförts? Nyskapande: hur outforskat är ämnet för förattarna? Har de 

nyfikenheten för att utforska fler områden?Kontext: har synsättet på det som har 

studerats förändrats? Går det att se ur olika sammanhang? Relevans: är kunskapen 

relevant för studien så att den går att använda? Rationalitet: är studiens tillvägagångssätt 

bra dokumenterat? Ärlighet: hur tas alla begrepp och antaganden upp? Håller författarna 

fast vid sina antagande eller teori eller är dem ärliga i sitt resultat? Tillgängliggörande: 

hur tillgängligt är materialet? Reflektion: hur kritiska är författarna mot sin egen studie?  

Tydlighet: är de antaganden och åsikter dokumenterade tydligt? Öppenhet: hur öppna 

har författarna varit för utomstående påpekanden och idéer? Har de vart fasta vid sitt eller 

har de vart öppna?  
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3 Den historiska tillbakablicken utifrån ett empiriskt 
perspektiv 

 

 

Kapitlet bidrar med en historisk sammanställning av SOA ur ett verksamhetsperspektiv. 

Sammanfattningen är från bilagan intervjusammanställning (se kapitel bilaga). Där ett 

intervjuobjekt är valt för att redogöra för en sammanfattning av den historiska 

tillbakablicken. 

 

 

 En intervju gjordes med Christer Ahlstedt från Iptor Konsult AB, som har många års 

erfarenhet inom ämnet SOA. Intervjun sammanfattar en rekonstruktion om SOA och dess 

tekniska anledningar genom tiden. Det vill säga hur teknisk utveckling och Internet har 

skapat förutsättningar för paradigmet eller hur vidare tekniken som SOA för med sig har 

har uppfattats som negativt.   

 

Första frågan vi ställde var ”När uppkom SOA strategin?”. Svaret på detta är att frågan är 

stor och svårdefinierad. Syftar frågan på själva paradigmet eller menar vi själva 

arkitekturtänkandet? Det som behövdes i denna tankegång var: när den här strategin 

egentligen började implementeras för första gången? Svaret på den frågan är att SOA 

egentligen inte växte sig starkt förrän runt 2002. Men runt 2004-2006 började det växa på 

riktigt. Själva paradigmet började redan på 90-talet då själva tankesättet fick sig ett namn, 

det vill säga det tankesättet som handlar om den tjänsteorienterade tankegången. Christer 

hörde om SOA först 2005-2006 då begreppet SOA blev populärt. Han menar också att 

idag har ingen egentligen implementerat SOA i full skala.  

 

Vi fortsatte med att fråga ”När blev strategin populär hos företagen?”. Ahlstedt menar 

att den blev det runt 2004-2006 men nämner också att 2002 var året då den började ta 

fart. Själva tekniken SOA använder sig av Web Services, som blev populärt redan vid 

millenniumskiftet. Det var ett begrepp som hade arbetats ut efter bubblor och bolags 

krasher. Paradigmet fick sig alltså ett uppsving med hjälp av att tekniken utvecklades.  

 

Ahlstedt fick sedan frågan ”Såg man på SOA förr som något jätteintressant eller var det 

något som uppenbarade sig inom en kort period?”. Han svarade att på verksamhetssidan 

handlade det förr om att it–chefen hade mer makt och utvecklingen kunde ske på deras 

villkor. Idag behöver verksamheter en snabbare lösning. Förr kanske verksamheter inte 

märkte av nyttan med SOA så mycket, men allt eftersom internet växte och tog sig till 

verksamheter började verksamheterna inse vad som behövdes. Så uppenbarade sig alltså 

SOA mer när den kunde ge verksamheter en lösning på en kortare tid.  

 

Vid temat om ”Varför var SOA stark när den kom?”, så återkommer vi till att det hela 

handlar om hur effektivt och enkelt verksamheter genom lösa kopplingar kan bygga den 

tjänsten som verksamheten efterfrågar. Detta är en viktig anledning till att företag började 

gilla den här arkitekturen.  
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För att förstå varför SOA tappade populariteten ställdes följande temafråga ”Varför föll 

SOA?”. Ahlstedt återgår då till det han nämnde innan, att SOA aldrig föll utan det hela 

handlar om hur företag förmodligen inte förstår ordet som ett paradigm. Detta betyder att 

det aldrig riktigt föll utan mer eller mindre fortsatte användas av verksamheter. Eftersom 

det handlade om den tjänsteorienterade synen tog sig utvecklare till den men tänkte aldrig 

på arkitekturens betydelse genom namnet, utan mer utav hur en service kan tillgodose 

verksamhetens krav på en snabb lösning. I en annan mening menas det att verksamheter 

säkerligen hade arbetssättet i ryggmärgen att kunna bygga servicen snabbt för att nå en 

lösning, men inte direkt tänkte på att de jobbade med SOA. Denna fråga kan kopplas ihop 

till följande fråga som gällde ”hur intresset kom tillbaka för SOA?” Egentligen som 

nämnts innan föll det aldrig och därför handlar det bara om ett missförstånd. Utvecklare 

tänkte inte på användandet som SOA.  

 

På frågan ”om de anledningarna har förändrats med tiden?” svarade Ahlstedt att det 

idag ser ut så att verksamheter genom utveckling av internetbaserade tjänster eller 

mobiltjänster måste möta kundens krav, samt att verksamheter kan erbjuda en flexibel 

tjänst inom kort. Det vill säga att utveckling idag skenar och teknik förändras drastiskt 

med tiden. Anledningarna till att implementera SOA förändras egentligen aldrig men 

verksamheten ska vara mottaglig på vilket sätt tekniken än förändras på. Såldes menar 

han att anledningarna till krav från verksamhetssidan förändras säkert. Men eftersom att 

SOA är så bra anpassat och flexibelt så är den väldigt anpassad och bra mottaglig för 

dagens krav. Han slutar med jämförelsen att en tjänst som finns i exempelvis en Iphone 

klient ofta förändras med tiden, eller att nya tjänster uppkommer. Till och med om du 

behöver byta föråldrad teknik, genom återanvändning, så behöver kostnaderna aldrig 

direkt överstiga det tekniken kostar.  
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4 SOA utifrån ett teoretiskt perspektiv 
 

 

Det här kapitlet kommer ta upp de väsentliga begreppen som behöver förklaras runt om 

paradigmet SOA. På det viset förklarar det en mer inbegripande förståelse i hur SOA 

fungerar och vad det är för något. Valet av begrepp har grundats i intervjun som 

genomfördes med Christer Ahlstedt från Iptor Konsult AB(se kapitel 3). Den teoretiska 

ramen formar sig runt SOA och kommer att användas i analyskapitlet. 

 

4.1  Service-Oriented Architecture (SOA)  

Hurwitz, Bloor, Baroudi och Kaufman (2007) se Friberg, Gyllander och Mondélus (2007) 

beskriver Service-Oriented Architecture som ett tillvägagångssätt för att bygga 

affärsapplikationer med inkapslade löst kopplade komponenter för att leverera en 

väldefinierad servicenivå genom att länka samman affärsprocesser. 

 

I en tjänsteorienterad arkitektur så är de affärsstödjande applikationerna 

sammansatta av en uppsättning av byggstenar som benämns som komponenter. 

En del komponenter kan vara köpta standardprodukter, andra kan vara 

egenutvecklade eller anpassade. Det är informationssystemarkitekturen och 

affärsprocesserna som definierar vilka mjukvarukomponenter som ska användas 

samt hur de komponenterna ska interagera med varandra. En eller flera 

komponenter som verkar tillsammans för att lösa en specifik eller generell uppgift 

benämns som en Service. (Hurwitz et al, 2007 se Friberg, Gyllander & Mondélus, 

2007). 

 

För att förstå vad SOA kan göra för en verksamhet så gäller det att förstå sig på dess för- 

och nackdelar. Genom att mer ingående se till vad andra har sagt om ämnet går det också 

att förstå sig på begreppets betydelse till verksamheten. Enligt Richadela (2005) så har 

SOA blivit presenterat som ett universellt verktyg med bästa användbarhet för att lösa 

verksamheters problem. Detta må vara rätt eller fel, presentationen skapar en stor 

entusiasm utan att egentligen förklara så mycket. Vid omformulering av det här så 

förklarade Ahlstedt
3
 på föreläsningarna i systemarkitektur just detta!  

 

Det som många fortfarande inte förstår är att en implementering av SOA kostar mycket 

pengar och tid. Den här sanningen har ofta missats och har på så vis skapat felaktiga 

anspeglingar, en för stor förväntning hos många (Erl, 2005). Flertagliga nya begrepp har 

skapats. Begrepp som falsk SOA, ideal SOA och verklig SOA (Enrico Campidoglio, 

2007). Till dess affärsmässiga nytta får verksamheten fem fördelar som de borde värdera 

högt (Campidoglio, 2007 se Publier, 2005). 

 

 

 

                                                 
3
 Christer Ahlstedt Sales & Marketing Manager Iptor Konsult AB, föreläsning den 18 november 2009. 
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1. Ökad rörlighet 

2. Bättre fokus på affärsmål 

3. Ökad returvinst från IT investeringar 

4. Minskade integrationskostnader 

5. Minskad låsning till IT – leverantör 

En kortfattad förklaring till en fördel som gör SOA starkt är att när en betjänande 

funktion är väldefinierad och självständig så är den oberoende av sin omgivning oavsett 

plattformar som byggt systemen (tjänsterna). På så sätt kan de kommunicera via en 

enterprise service bus som gör att systemen integreras och som gör de olika systemen 

kompatibla med varandra menar Ahlstedt
4
 . Denna Enterprise service bussen fungerar 

som en teknisk ryggrad som stöttar upp SOA. För att implementera SOA finns mycket 

hjälp genom att använda sig av enterprise service bussar men även Web Services och 

XML (Craggs, 2005). Vi återkommer till dessa två begrepp i kapitel 4.1.5 Web Services 

och 4.1.6 XML 

 

Att skapa sig en förståelse om SOA kan vara enkelt men ofta framkommer det hos 

experter att de inte till hundra procent förstår sig på arkitekturen. Men att veta att den 

bygger på tjänsteorientering är en bra pelare när det gäller att förstå sig på 

nyckelprinciperna för återanvändning, funktionalitet och abstraktion av affärslogik. På 

det sättet blir förhoppningsvis verksamheter klokare av vad själva strategin bygger på. 

Den största delen beror på att det är något som insatta har hållit på med de senaste 20 

åren. Det är även något som har vuxit sig starkare de senaste åren efter millenniumskiftet 

(Campidoglio, 2007). 

 

För att lyckas med SOA utvecklingsprojekt måste man sätta upp klara 

riktlinjer och regelverk tillsammans med en klar styrning från ledningen 

högst upp i hierarkin som även genomsyras nedåt i den vertikala 

spiralkedjan, då systemarkitekturer alltid handlar om relationer mellan 

verksamheter och IT Ahlstedt 2009
5
   

 

4.1.1 Historik 

Med tiden har anledningar till val av teknik förändrats successivt. Internet har betytt 

mycket men även de undertekniker som uppstått (Andersson, 2007). Därför har denna 

uppsats haft en teoretisk tillbakablick för att se hur företag med tiden har tänkt när det 

gäller att välja en arkitektur som SOA. Det går att tänka som Waldo (2009): det som 

utfördes med SOA förr kanske gjordes fel, tankarna kanske låg fel eller besluten var 

dåligt grundade. Waldo (2009) menar fortsättningsvis att verksamheter nu har börjat 

fundera över utvecklingen och varför den gått som den har gjort. Verksamheter tycker 

generellt inte resultatet av tekniken blivit som förväntningarna var lovade!  

                                                 
4
 Christer Ahlstedt Sales & Marketing Manager Iptor Konsult AB, föreläsning den 18 november 2009. 

5
 Christer Ahlstedt Sales & Marketing Manager Iptor Konsult AB, föreläsning den 18 november 2009. 
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Förr i tiden låg inte teknik så nära verksamhetens beslut som idag, IT var inte något som 

hade med verksamhetsstrategi att göra. Ledningar idag kontrollerar utvecklingen mer än 

de gjorde i början av 1980-talet. I början förknippades den tekniska utvecklingen 

nämligen med IT-avdelningen. Den var alltså inte styrd efter verksamhetens mål. Det 

började komma fram fler utvecklingsmallar för styrningens (Governance) skull under 

1980-talet, men det var då inte så attraktivt utan kom att växa först i början av 1990-talet. 

Internet och IT började då synas mer och började användas som en resurs och strategi för 

verksamheter menar Ahlstedt
6
 

 

På 90-talet kom det fler och fler användare både för IT och internet. IT är en viktig resurs 

som finns i de flesta stora verksamheter (Hedman & Kalling, 2003). Under 90-talet var 

utvecklingen ganska långsam då vattenfallsmodellen användes i stor utsträckning. Denna 

långsamma utveckling resulterade också i en kostsam utveckling. Behovet av det 

strukturerade tänkande som påbörjats i början av 90-talet fortsattes senare att följas upp. 

Verksamheter behövde då snabbt bygga konkurranskraftiga och användarvänliga tjänster. 

Då började det komma upp något nytt, just det SOA bygger på, som under slutet av 90-

talet började bli attraktivt för verksamheter. Verksamheter har ett behov av att kunna 

styra sina strategiska verktyg för att positionera sig. Verktygen behöver också utvecklas i 

samma takt som omvärlden förändras menar Ahlstedt
7
 

Under 1993 då IT Governance (IT styrning) började dyka upp i teori och samtal mellan 

utvecklare började verkamhetens ledning förknippas med informationstekniska beslut. IT 

Governance fick dock inte sin upprättelse innan 1997-98 då IT Governance Institute 

(ITGI) startade. Detta betydde att utvecklare som skötte arbetet av ny IT fick närmare 

koppling till ledningen (Waldo, 2009).  

 

Grundtanken om SOAs uppkomst (den tjänsteorienterade tanken) bildades närmare 1994 

då internet blev stort. Det är dock lite osäkert om exakt när, eftersom att verksamheter 

inte började implementera strategin förrän runt millennieskiftet. Men enligt Alexander 

Pasik som jobbade på Gartner som analytiker (Josuttis, 2007) så fanns tanken för den 

teknik som är mest känd hos SOA, Web Services och dess underteknik XML, redan 

tidigare. Gartner publicerade de sin första rapport om SOA 1996, i rapporten SSA 

Research Note SPA-401-068 (Natis, 2003). 

 

SOA fick som nämnt sitt genombrott runt millennieskiftets början genom Web Services 

och XML var en stor del av den teknik som började användas. Exempel på företag som 

till en början drev fram detta var Microsoft. Web Services är egentligen inte direkt 

kopplat till SOA, men det är den tekniken som används i stor utsträckning. Pasik 

använder sig av den här definitionen för att förklara detta: 

 

Although Web Services do not necessarily translate to SO, and not all SOA 

is based on Web Services, the relationship between the two technology 

directions is important and they are mutually influential: Web Services 

momentum will bring SOA to mainstream users, and the best –practice 

                                                 
6
 Christer Ahlstedt Sales & Marketing Manager Iptor Konsult AB, intervju den 13 april 2010. 

7
 Christer Ahlstedt Sales & Marketing Manager Iptor Konsult AB, intervju den 13 april 2010. 
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architecture of SOA will help make Web Services initiatives successful 

(Josuttis, 2007). 

 

 SOA är en bra lösning för att knyta ihop verksamheten med IT genom services (tjänster) 

som lägger grunden för hur effektiv en verksamhet kan vara. Historiskt sätt bygger SOA 

inte på själva begreppet (buzzwordet), utan istället på hur tjänster ska byggas för att 

anpassas till det verksamheten erbjuder till kund menar Ahlstedt
8
 

  

Gartner skrev 2005 ett uttalande om SOAs utsträckning: “By 2008, SOA will provide the 

basis for 80 percent of development projects” (Josuttis, 2007). 

Grady Booch skrev 2006 följande på sin blogg: 

 

My take on the whole SOA scene is a bit edgier than most that I´ve seen. 

Too much of the press about SOA makes it look like it´s the best thing since 

punced cards. SOA will apparently not only transform your organization 

and make you more agile and innovative, but your teenagers will start 

talking to you and you´ll become a better lover. Or a better shot if your 

name happens to be Dick. Furthermore, if you follow many of these pitches, 

it appears that you can do so with hardly any pain: just scrape your existing 

assets, plant services here, there, and younder[sic], wire them together and 

suddenly you´ll be virtualized, automatized , and servicized. 

What rubbish (Josuttis, 2007). 

 

Uppfattningen om när SOA egentligen slog igenom är diffus, trots det går det att urskilja 

en allmän bestämd tidpunkt runt 2000-talets början, då Web Services också fick sitt 

genombrott. Runt 2005-2006 blev det mer märkbart känt hos företag som skulle 

implementera det på grund av sitt självklara sätt om vad strategin handlar om menar 

Ahlstedt
9
. Men i och med osäkerheten om att det uppkom redan vid 90-talet, så handlade 

det om att IT-communityn tog fram en ny designfilosofi som skulle leda till ett enklare 

sätt att kunna bygga sina lösningar. Ett paradigm skapades vid namn Service-Oriented 

Architecture, så själva strategin fanns redan på 90-talet men hade bara inte 

implementerats. Services Oriented förknippas ofta med ett objektorienterat tankesätt. Det 

var just detta tankesätt som influerade den nya strategin. (Erl, 2008). 

 

 

4.1.2 Services 

Tjänster, eller services, är vad SOA handlar om. Men vad är egentligen services? Med 

services byggs en komposition, målet är att få en full komposition. Det skulle alltså 

kunna jämföras med att göra låtar, denna låt skall bli topp 1 på en topplista, tyvärr 

hamnar den på topp 200 istället. Det betyder i sinom tid att den inte kommer hålla måttet 

och efter hand kommer den att (i verkligheten möjligtvis 1 vecka) sluta spelas på radion 

förklarar Ahlstedt
10

 

                                                 
8
 Christer Ahlstedt Sales & Marketing Manager Iptor Konsult AB, intervju den 13 april 2010 

9
 Christer Ahlstedt Sales & Marketing Manager Iptor Konsult AB, intervju den 13 april 2010 

10
 Christer Ahlstedt Sales & Marketing Manager Iptor Konsult AB, intervju den 13 april 2010 
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Det speciella med services är att verksamheter kan modifiera och bygga om sina låtar hur 

de än vill. Services kan helt enkelt byggas om, ändras eller tas bort. Men det som måste 

förstås här också är att en låt (komposition) bygger på noter, alltså en not är en services. 

Vilket i sin tur betyder att som nämnt innan kan låten ändras för att få den mest ultimata 

eller perfekta kompositionen förklarar Ahlstedt
11

 

 

 
Figur 1 Christer Ahlstedt Iptor Konsult AB. En komposition av noter. 

 

För verksamheter betyder det att varje not (service) är en såkallad tjänst som behöver 

uppfyllas för att få denna komposition. Kortfattat i verksamhetstermer går det att beskriva 

som att en klient eller flera skall erbjudas en tjänst som den behöver för att uppfylla sina 

mål. Det vill säga att respektive tjänst (services) kan exempelvis handla om att, utföra en 

kundregistrering, kundbetalning eller helt enkelt godkänna en order 

 

Något som är värt att notera när det gäller SOA är att det delas upp i två olika lager. Ett 

servicelager och ett funktionalitetslager. Servicelagret innehåller information om 

verksamhetslogiken medan funktionalitetslagret hanterar den tekniska informationen. De 

båda delarna, verksamheten och IT, har alltså var sitt lager (Hurwitz et al. 2007). Det 

betyder att servicen i sig inte har någon programkod som är relaterad till funktionaliteten 

den ska uppfylla, och på det sättet kan den verka som en hårt kopplat applikation 

(Hurwitz et al. 2010). 

 

4.1.3 Register och Repository 

Någon form av ordning i sin tjänsteorienterade arkitektur behövs för att kunna hitta och 

använda Services, det behövs ett register. SOA registret är mycket viktigt eftersom det 

fungerar som en central referenspunkt. Det innehåller information om alla komponenter 

som SOA stödjer. Registret är till för människor i verksamheten som ska kunna hitta och 

använda services (Hurwitz et al. 2010). 

                                                 
11

 Christer Ahlstedt Sales & Marketing Manager Iptor Konsult AB, intervju den 13 april 2010 
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SOA - register och SOA - repository är något många blandar ihop. En något förenklad 

definition av de båda är att registret innehåller referenser till saker medan repository 

innehåller saker.  

 

"The idea of a bridal registry vs. Fort Knox. A bridal registry is a mechanism to 

see who got the happy couple the Ronco Dial-O-Matic veggie slicer and who got 

them the George Foreman Grill. Fort Knox, on the other hand, is a repository -- a 

place where you store things.”(Matsumura, 2005 se Schmeltzers, u.d)  

 

Det räcker inte att samla ihop services i registret utan det gäller också att kunna planera 

och sköta services. Kataloger är ett annat begrepp som har med det här att göra. I 

katalogen finns det information om services. Till exempel vem som får ändra i servicen, 

vilka applikationer som är kopplade till servicen och även relationen till andra services. 

Olika kataloger kan innehålla olika services. Till exempel går det att ha verksamhets- 

services och IT-services. Något som är praktiskt vid styrning av alla services, SOA 

Governance, är att ha en förenad katalog eftersom alla services då blir lättare att 

överskåda (Hurwitz et al, 2010). 

 

4.1.4 SOA Governance (Styrning och ledning) 

SOA i sig är något som kräver governance eftersom det är något som sträcker sig över 

hela organisationen. SOA governance borde alltså inte styra bara genom att bara titta på 

tekniska aspekter. Det är SOA governance som ska avgöra att rätt services byggs och att 

de komponeras rätt i förhållande till varandra. Finns inga beslut om detta återkommer 

problemet att olika IT-delar bygger samma service (Bloomberg & Schmelzer, 2006). 

 

För att förstå SOA governance kan det hjälpa att skapa en översiktlig bild över hur 

verksamheter idag fungerar. Governance är ett populärt begrepp i dagens värld och gäller 

inte alls bara det tekniska, eftersom SOA uppfattas som teknik ibland. Verksamheter har 

för det första Corporate governance som sköter beslut om regler och processer. 

Nyckelfrågor som förekommer här är: ”Vilka beslut behöver fattas?”, ”Vem 

bestämmer?”, ”Hur ska de bestämma?” och ”Hur följer man resultaten?”. (Software AG, 

2008) För att implementera en SOA governance borde det finnas en Corporate 

governance och IT governance som komplement. Dessa olika governance borde växa 

tillsammans för att få en bra synergi i verksamheten (Software AG, 2008).  

 

Corporate governance fokuserar på hur verksamhetens tillgångar ska skötas, men detta är 

inte allt som behövs i en verksamhet. IT governance finns också där för att vara 

koncentrerat på informationstekniska tillgångar. IT governance fokuserar till exempel på 

hur verksamheten knyts samman med IT, hur verksamheter ska dra nytta av sin IT för att 

förbättra verksamhetens värde och hur IT skall  hänga med i verksamhetens tempo 

(Software AG, 2008). 
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Figur 2 Christer Ahlstedt Iptor Konsult AB hur tänker verksamheten om hur de väljer strategi 

 

4.1.5 Web Services 

Web Services kan kortfattat förklaras som byggnadsblock som används efter att en bra 

och solid grund byggts utav XML (Erl, 2004). Han menar också att det går att använda 

Web Services utan att en grund lagts ut av XML men när XML väl är lagd i grunden 

flyter det på. Web Services översatt till svenska betyder webbtjänster. Barry (u.å.) 

förklarar att begreppet Web Services ofta används i många sammanhang vilket leder till 

en förvirring. Web Services är enligt Barry teknologin som binder samman Services.  

 

Web Services är en del av SOA, begreppet Web Services är på ett så förenklat sätt som 

möjligt en eller flera broar mellan alla sorters applikationer som byggs. Alltså fungerar 

det som en central kommunikations ö som ligger tillhands mellan applikationer. Det enda 

kravet som finns vid byggnation av sin bro mellan applikationer, är att en standard följs 

(Web Services standard).  Det spelar ingen roll vilket sorts språk som används till 

kodspråket i respektive applikation, det viktigaste är bara att verkmamheter följer Web 

Services standard.  För att kunna kommunicera genom bron på ett så enkelt sätt som 

möjligt används SOAP (Simple Object Access Protocol).  (Nordqvist, 2002). 

 

Löst kopplade services är något som bör användas då det, i motsats till hårt kopplade 

services, gör att verksamhetens IT-del blir mer flexibel i relation till verksamheten 

(Bloomberg & Schmelzer, 2006). 

 

I den traditionella arkitekturen brukar services vara hårt kopplade. Alltså de har ett högt 

beroende av varandra och det är mycket jobbigt eftersom att vid förändring i en 

komponent så kan det få enorma följder. Detta tar ut sig på människor som jobbar med 

detta i form av komplexitet och tid. Det blir alltså onödigt jobbigt att förändra sin 

komposition (Hurwitz et al. 2010). 

 

4.1.6  XML (eXtensible Markup Language) 

XML (eXtensible Markup Language) används i Web Services för att en så hög flexibilitet 

som möjligt när det gäller kommunikation mellan respondent och sändare.  
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För att förklara vad XML betyder beskriver Thomas Erl (2004) att XML är hammaren 

som bygger byggnaden. Användningen av XML började i mitten av 1970-talet av Charles 

F. Goldfarb. Det vill säga till skillnad från Web services är XML verktyget som skapar 

varje byggnadsblock (Web services) och tillsammans med Web Services skapas 

”huset/kompositionen”. Det som lyfts fram här poängterar att det är verktyget som har 

skapat ”huset” och XML blir på så sätt äldre än SOA och även Web services (Erl, 2004). 

 

XML (Extensible Markup Language) is a flexible way to create 

common information formats and share both the format and the data on the 

World Wide Web, intranets, and elsewhere. For example, computer makers 

might agree on a standard or common way to describe the information 

about a computer product (processor speed, memory size, and so forth) and 

then describe the product information format with XML. Such a standard 

way of describing data would enable a user to send an intelligent agent (a 

program) to each computer maker's Web site, gather data, and then make a 

valid comparison. XML can be used by any individual or group of 

individuals or companies that wants to share information in a consistent 

way (Doszkocs et al, 2009). 

 
Vad XML är förklaras vidare av Bert Bos (2001) på detta egendomliga sätt. 

 

 XML används för att strukturera data” 

 XML ser nästan ut som HTML 

 XML är text, men inte avsett att läsas 

 XML är en familj av teknologier 

 XML är avsiktligt ordrikt 

 XML är nytt, men inte så nytt 

 XML leder till HTML och till XHTML 

 XML är modulärt 

 XML utgör grunden för RDF och ” den semantiska webben 

 XML är utan licens, plattformsoberoende och har brett stöd 
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5 Delphistudien utifrån ett verksamhetsperspektiv 
 

 

Kapitlet bidrar med en akutell sammanställning av SOA från det andra delphiutskicket 

som senare kommer vara underlag till analys kapitlet. Det vill säga att utskick ett 

kommer bidra till att det bearbetas fram ännu mer detaljerade frågor till utskick två. Det 

sammanfattar en bild om hur verksamheter ser på anledningar till SOA-implemetering 

idag.  Varje fråga delas upp i två delar, själva frågan och en sammanfattning av vad 

responderna hade för åsikter.  

 

 

5.1 Respondenters gensvar från utskick ett 
Fråga 1, ”Med SOA kan man jobba i små korta iterationer (agilt). Det vill säga 

användarna ska inte behöva vänta så länge innan de får funktionalitet som de kan börja 

använda”  

 

Respondenterna svarade så här: Man måste skilja på SOA och agilt, det ena utesluter 

inte det andra. SOA är en arkitektur. Respondenterna menar på det sättet att om man skall 

realisera arkitekturen kan ett agilt arbetssätt vara framgångsrikt. Det SOA har som är likt 

agilt är att det handlar om att komma snabbast till målet, det vill säga att man tar fram ett 

IT-stöd så snabbt det går. Respondenterna vill utveckla frågan som att beroende på hur 

man ser agilt för SOA är det också det som påverkar vart den hamnar på en 10-gradig 

skala. Eftersom agilt lägger grunden till SOA vill de lyfta fram att det får en låg grad. 

Men en annan respondent tar fram att den är jätteviktig på grund av förändringen i dagens 

tillvaro. Nästa respondent menar på att det är full pott det vill säga 10/10 eftersom att 

man pratar om tjänsteutveckling. Men samtidigt säger respondenten att när man blandar 

in användare blir det en 5:a. Han menar på att det är livsfarligt att blanda in agilt eftersom 

det också kan lyfta kostnaderna för utvecklingen. Responden hänvisar de till Michael 

Hammer, the Agenda som en förklaring till utvecklingskostnaderna. 

 

Fråga 2. ”SOA är återanvändingsbart genom användning av Web services. Tanken är att 

man inte ska behöva utveckla nya applikationer om det inte är nödvändigt.”  

 

Respondenterna svarade så här: Web Services är inte den ultimataste tekniska 

lösningen när man pratar produktionssystem som ställer mycket höga prestandakrav. Men 

oavsett vilket måste man tänka på återanvändningsbarheten, hur viktig den är i alla 

sammanhang. Bl.a. för att korta leveranstider och minska kostnader. Däremot hur viktig 

själva frågan framstår som en anledning blir den lågt prioriterad, det som däremot är 

viktigt som anledning är hur återanvändingsbarhet är högt prioriterad. 

 

Fråga 3, ”Genom SOA målet att flexibla IT-system ska hänga med verksamhetens 

tempo”  
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Respondenterna svarade så här: Detta är syftet med SOA. Kunder som man möter 

arbetar ofta i en så kallad ”Legacy miljö”, vilket betyder att det är svårt att förändra och 

också kostar mycket att underhålla. Det är alltså detta som SOA tillför, annars har inte 

SOA något direkt värde om det inte gör det. Flexibilitet är viktigt! 

 

Fråga 4, ”SOA stödjer Best –of – breed. Det innebär att man kan använda sig av den 

ultimata lösningen: IT-avdelningen behöver inte vara bunden till leverantör när det te.x 

rör sig  om plattformar, utan de kan istället välja utbudet som passar dem bäst.”  

 

Respondenterna svarade så här: SOA stödjer absolut best-of-breed, respondenten 

svarar att kunden väljer en eller fåtal plattformar, mesta dels på grund av komplexiteten i 

världen. SOA innebär som sagt ökad komplexitet eftersom att flera services och 

komponenter skall skapas. De menar att du måste ha kontroll i din miljö för att kunna 

styra. Vilket på det sättet är lättast att främja genom att lägga tid på en plattform där du 

har verktygen som samverkar. Ofta kan också kundernas val av en plattform byggas på 

förhandling om priser och rabatter. Detta vill säga att man hellre vill ha en beprövad 

teknik än senast och ultimataste när man bygger ett system till en hel fabrik. 

 

Fråga 5, ”Clouds som verkar vara något som dyker upp mer och mer. SOA Governance 

och Clouds delar många arkitektuella aspekter.”  

 

Respondenterna svarade så här: Man måste skilja på päron och äpplen. SOA 

Governance är extremt viktigt för att förvalta och underhålla en SOA-arkitektur och den 

SOA-miljö du realiserar. Ett sätt att realisera är att lägga ut lösningar i molnet. Detta 

förutsätter t ex att du har tydliga standardiserade gränssnitt. Clouds och SOA har därför 

många beröringspunkter. Det finns nu en trend att fler och fler lösningar läggs ut som 

molntjänster. Detta drivs främst på av de stora leverantörerna såsom Google, Microsoft, 

IBM, Oracle etc. En anledning med Clouds är att de gamla licensmodellerna inte fungerar 

så bra längre, man måste hitta andra sätt att tjäna pengar . Genom att erbjuda molntjänster 

kan du hitta nya affärsmodeller och samtidigt erbjuda nytta för kunder (t ex genom att 

kunden nu bara behöver betala för den kapacitet som utnyttjas). Då du köper en komplett 

licens betalar du 100 % hela tiden, oavsett om den är fullt utnyttjad eller om den 

periodvis inte används alls) Även om Cloud fortfarande är lite outforskad mark är det 

ganska hög prioritet på denna anledning. Mesta dels av hur viktig SOA governance är 

som en anledning. Därför också att Cloud kan vara en viktig lösning för att realisera SOA 

arkitektur. Det man däremot måste betänka är att i en stor anda så är inte Cloud något 

stort inom produktionssystem utan mer de offentliga och allmänt tjänstesystemen. 

 

5.2 Respondenters gensvar från utskick två 

Svaren kan se lite olika ut beroende på hur man ställer fråga till en respondent. Vi har 

enligt delphi utfört det andra utskicket för att ta bort missuppfattningar och vara mer 

tydliga i hur vi vill ha svaren för att svara på vår frågeställning: Vilka är de viktiga och 

prioriterade anledningarna för verksamheter att driva SOA-implementering idag? 
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Fråga 1, ”I SOA använder man lösa kopplingar. Det är då lätt att sätta samman och ta 

isär mjukvarukomponenter eftersom de inte är beroende av varandra.”  

 

Respondenterna svarade så här: Det är en viktig del av SOA, det är kärnan. 

Respondenterna förklarar att om man sätter upp ett interface-kontrakt mot de system man 

integrerar med, kan system A och B förbi oförändrade om ett av systemen byts ut. 

Anpassas det nya systemet (t.ex. A) till de befintliga interface-kontrakt kan dessutom 

integrationen förbli oförändrad. De tar också upp likheten med Clouds på ett sätt: 

Standardisering och standardiserade gränssnitt är fundamentalt inom SOA. Detta 

möjliggör t ex att bryta ut vissa delar och outsourcas dessa eller lägga dem som en tjänst 

(Cloud). Detta är något som kunder rankar högt 

 

Fråga 2, ”Genom SOA är målet att flexibla IT-system ska hänga med verksamhetens 

tempo.”  

 

Respondenterna svarade så här: Flexibilitet är viktig. De menar således också att det är 

som på föregående fråga: att med SOA plattformen går det att hela tiden byta ut eftersom 

att man förhåller sig till de kontrakten man har skapat. Respondenterna vill också få fram 

det klassiska med att ”den gamla IT-miljön ofta inte hänger med”. Därför är flexibilitet 

det som är målet för verksamheter genom att man undviker osynkronisering mellan It och 

verksamhet.  

 

Fråga 3, ”Genom SOA så kan man återanvända genom användning av Web Services som 

är publicerade i ett register. Tanken är att man inte ska behöva utveckla nya 

applikationer om det inte är nödvändigt.” 

 

Respondenterna svarade så här: Web services inte är idag den absolut bästa lösningen 

när man arbetar med produktionssystem som ställer mycket höga prestandakrav. Dock är 

återanvändingsbarhet viktigt i alla sammanhang för att korta leveranstider och kostnader. 

Därför tar respondenter upp att återanvändingsbarhet som något stort och viktigt, speciellt 

när alla avdelningar inte vet om vad som görs i andra delar av företaget.   Kan man samla 

info om vilka tjänster som finns och sprida denna info till användarna slipper man skapa 

samma funktioner flera gånger. Förutom tidsvinst vid utveckling slipper man risker med 

att två liknande funktioner gradvis förändras och får helt olika funktionalitet. 

Respondenterna menade också att skapa standardiserade återanvändbara tjänster är 

eftertraktat bland annat för att skapa kostnadseffektivitet men dock är det inte så väldigt 

många som kommit långt ännu. Det tar tid att bygga upp ett sådant repository bl a därför 

att man ofta har en tung ryggsäck med gamla legacy system.  

 

Fråga 4,”Kataloger som innehåller information om Web Services och relationen mellan 

olika Web Services. Om en funktion skulle sluta fungera kan man lätt kolla i katalogen 

för att hitta problemet.”  

 

Respondenterna svarade så här: Vi är lite osäkra vad frågan betyder för verksamheten, 

men felsökning är alltid viktigt oavsett vilket, där av en hög prioritet. 
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Fråga 5, “SOA stödjer Best-of-breed. Det innebär att man kan använda sig av den  

ultimate lösningen: IT-avdelningen behöver inte vara bunden till leverantörer när det  

te.x. rör sig om plattformar, utan de kan istället välja utbudet som passar dem bäst.” 

  

Respondenterna svarade så här: Hellre en beprövad teknik än senaste och mest  

”ultimate”. Åtminstone när man bygger system som påverkar en hel produktionsfabrik.  

De tar också upp att det är väldigt mycket politik i val av produkter snarare än att man  

väljer den bästa. Det handlar också om att/utvecklare/driftpersonal är bekanta med vissa  

produkter och man därför inte är så öppna som man borde vid val av nya produkter,  

Sedan är det inte alltid bara att byta ut, drivrutiner o.s.v. fungerar inte alltid.  

 

 

 

Fråga 6, ” Clouds verkar vara något som dyker upp med och mer. SOA sägs vara det  

mest praktiskt lämpade sättet att uppfylla Clouds med. SOA och Clouds delar många  

arkitektuella aspekter. Målet i båda är nämligen att föra IT och verksamheten samman.  

t.ex. återanvändbarhet och lösa kopplingar.”  

 

Respondenterna svarade så här: Med produktionssystem så är moln-lösningar inte den 

mest troliga lösningen. Dock kan det absolut finnas områden där molnet kan vara  

lösningen och då stiger denna i skalan. Men de var säkra på att det kommer helt klart  

finns nya hinder med att övertyga om säkerhetsaspekter även fast de rent tekniskt inte är  

några problem. SOA innebär ett antal saker som skapar förutsättningar för att kunna välja  

lösningar i molnet ökar.  Men anledningen att välja molntjänster är egentligen helt andra  

saker, det baseras (som alltid) på verksamhetens behov eller om det tillför  

kostnadsfördelar, agilitet etc. Cloud än så länge är ett ganska oprövat koncept, det är  

egentligen IT-branschen som trycker på och vill få ut detta t ex som ett alternativ till  

traditionell licensmodell. Ute i verksamheten verkar den allmänhet inställningen vara att  

förhålla sig avvaktande tills man ser vad det tillför för värde.  

 

Respondenterna ser alltså att det finns ett visst intresse men att det inte ”boomat” ännu  

och kommer dröja ett tag. De tycker man måste skilja lite på äpplen och päron. SOA  

Governance är extremt viktigt för att förvalta och underhålla en SOA-arkitektur och den 

SOA-miljö du ealiserar. Ett sätt att realisera är att lägga ut lösningar i molnet (Cloud).  

Detta förutsätter t ex att du har tydliga standardiserade gränssnitt. Cloud och SOA har 

därför många beröringspunkter. Det finns nu en trend som pekar mot att fler och fler  

lösningar läggs ut som molntjänster. Detta drivs på främst av de stora leverantörerna  

såsom Google, Microsoft, IBM, Oracle etc. En anledning är bl.a. att de gamla  

licensmodellerna inte fungerar så bra längre, man måste hitta andra sätt att tjäna pengar. 

Genom att erbjuda molntjänster kan du hitta nya affärsmodeller och samtidigt erbjuda  

nytta för kunder (t ex genom att kunden nu bara behöver betala för den kapacitet som 

utnyttjas). Då du köper en komplett licens betalar du 100 % oavsett om den är fullt 

utnyttjad eller om den periodvis inte används alls.) Även om Cloud fortfarande är lite 

outforskad mark ger de ganska hög prio på denna anledning just för att uppsatsen lyfter 

fram SOA Governance som är extremt viktigt, samt att Cloud kan vara en intressant 

lösning för att realisera en SOA-arkitektur.  
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Fråga 7, ”I SOA kan man packa in applikationer i Web Services. På det sättet förlänger  

man livslängden på sina applikationer och bevarar på det sättet sina investeringar och  

gör det lättare för användarna att använda dem.”  

 

Respondenterna svarade så här: Lång livslängd på lösningar är alltid att föredra för att 

spara pengar för kunden samt hålla nere kostnader för maintenance. Att de rankar denna 

högt, alla / många organisationer brottas med sin Legacy dvs. befintliga ofta 

hemmagjorda icke-standardiserade applikationer. Man lägger mycket pengar på att 

underhålla av denna Legacy. Om man kan lägga ett standardiserat skal runt en 

applikation så öppnar man upp densamma och gör att man kan nyttja en tidigare gjord 

investering mkt längre. Man kan spara pengar alltså vilket varit eftertraktat inte minst i 

lågkonjunkturen. Det är heller inget självändamål att byta ut en applikation bara för att få 

exakt samma funktionalitet fast uppdelad i SOA-tjänster. Bytet av aplikationen skall helst  

 

Fråga 8, ”Eventuell egen anledning till val av SOA (kan te.x vara varför just ditt företag 

valde SOA)”  

 

Respondenterna svarade så här: Vi är ett IT-bolag som lever på att leverera konsult-

tjänster och lösningar inom området SOA. De tror dock att de anledningar de rankat i 

detta dokument kan stämma ganska bra även på deras egna företag – de har också precis 

som alla andra en befintlig Legacy att hantera och som de vill alternativt tvingas leva 

med ett tag till, därför är inkapsling och standardiserade gränssnitt samt flexibilitet 

viktigt. Även de lösningar som har byggts före den tid då SOA var aktuellt/möjligt måste 

det i flera fall byggas ett standardiserat gränssnitt kring, alltså inte skriva om från 

grunden (även om det också sker ibland). De nämner som en summering att det måste 

finnas ett Business Case dvs. det måste gå att beskriva ett värde för kunden som uppväger 

kostnader som en SOA medför.    

 

Fråga 9, ”Eventuell egen anledning till val av SOA (kan te.x vara varför just ditt företag 

valde SOA)”  

Respondenterna svarade inte 

 

Fråga 10: ”Eventuell egen anledning till val av SOA (kan te.x vara varför just ditt 

företag valde SOA)”  

Respondenterna svarade inte 
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6 Analys 

 

I analyskapitlet analyseras teorin och empirin som har använts mot egna tankar. En 

diskussion förs för att belysa relationen mellan verksamhet och IT. Kapitlet börjar med 

att reflektera hur beslut påverkas av styrningens uppfattning. Därefter publiceras en 

tabell på hur respondenterna graderat anledningarna. Detta kommer för uppsatsen att 

bidra med att visa vilken anledning som enligt respondenterna är mest prioriterade. Sist 

för vi en diskussion om hur vi ser på teorin relaterat till respondenternas argumentation i 

empirin. Vi vill med det föra fram vilka anledningar som är viktiga för en verksamet vid 

val av SOA-implementering. 

 

6.1 Intro  

SOA skall vara till nytta för verksamheten. Verksamheten borde ställa sig frågan: ”Om 

man inte får ut något affärsvärde av SOA ska man ta bort det?”. Svaret på det är enkelt: 

att verksamheter borde välja något annat (Wallström, 2009). Vi tycker att verksamheter 

borde ställa sig den här frågan ofta. Då den är värderad högt för en verksamhet, när det 

handlar om att överleva. Speciellt kan det vara en anledning till att fundera över den här 

frågan. Som nämnt tidigare i kapitlet Historia (se kapitel 4.1.2) där det närmare beskrevs 

hur varierande uppfattningen av SOA har varit för beslutsfattare. Mestadels på grund av 

de inte har förstått när den tjänsteorienterade tanken verkligen började bildas och vad den 

gav till verksamheter. Vi tycker som det har beskrivits i kapitlet Historia (se kapitel 4.1.2) 

att det är viktigt för en verksamhet att verkligen sätta sig in i paradigmet.  Verksamhet 

ges då en större möjlighet till konkurrans gentemot sina konkurrenter. Det som tidigare 

beskrivits i kapitlet Services (se kapitel 4.1.2) tycker vi är en bra beskrivande del. Att 

använda sig av services kan SOA för verksamheter skapa en stor potential genom att 

kunna bygga sitt möjliga supervapen gentemot konkurrenterna. Vi vill i och med det 

framhålla det som många beslutsuppfattare inte får uppleva, mestadels på grund av att de 

inte stannar kvar tillräckligt länge och implementerar paradigmet. Orsaken till det är att 

det tar lång tid att implementera SOA (se kapitel 4.1.1). 

 

SOA verkar vara viktigt för många verksamheter. Enligt Levin Rich (2008) skulle 

marknaden 2008 växa oerhört fyra år framöver, till en siffra av 52 miljarder i SOA 

investeringar. Två år har gått när den här uppsatsen skrivs och ett tillägg från oss till 

rapporten är att det har gått över förväntan, trots en global lågkonjunktur och finanskrisen 

som har påverkat utveckling oerhört. Siffrorna visar att 52 miljarder i tillväxt står sig och 

kommer öka ännu mera det närmaste åren. Då rapporten publicerades 2009 gavs siffror 

på att SOA växer 17 % per år och kommer till 2015 att nå 10 miljarder dollar, från 

nuvarande 3.3 miljarder dollar (Mckendrick, 2009B). 
 

Men genom att bara tänka på hur stor SOA-marknaden är eller att verksamheter väljer 

bort den för den inte ger tillräcklig affärsnytta för en verksamhet. Vi kommer då tillbaka 

till det vi nämnde innan i uppsatsen (se kapitel 4.1.1) att verksamheter kanske inte riktigt 

har förstått det här med SOA eller riktigt har tålamod. Att bara se till paradigmets 

potential i siffror kan vara missvisande. Därför tycker vi att det är viktigt att 

verksamheter förstår att SOA tar tid att implementera för en verksamhet. Det är 
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tidkrävande och kan bli stora kostnader, men det vi ser är att om verksamheter 

implementerar SOA resulterar det i en bra lösning som för en verksamhet skapar stor 

potential.  

 

Enligt Jansson (2010) kräver SOA samarbete för att lyckas, det bygger på den bästa 

lösningen. Fyra viktiga grundpelare är viktiga att förstå: disciplin, samarbete och 

utbildning är tre av dem. De tre skapas av den fjärde pelaren: balanserat omfång. Jansson 

(2010) menar fortsättningsivs att för att få den bästa lösningen så krävs det att 

implementerare är utbildad inom området. Men även att de samarbetar för att eftersträva 

samma mål genom att de är disciplinerade i sitt arbetssätt. I den meningen menar Janson 

(2010) att verksamheter måste växla mellan vilket som är hanterbart jämfört mot vad som 

är meningsfullt för ändamålet. Helt enkelt, är det värt att ta risken, kontra är det 

nödvändigt? Han menar också att få den bästa lösningen inte behöver gälla hela företaget 

utan fungerar helt okej med en mindre del av företaget. Det ser vi också är en bidragande 

orsak till det som vi nämnde förut, om tålamod och ork att fortsätta bedriva 

implementeringen. Att förstå sig på grundpelarna är en bidragande anledning i 

psykologiskt tänkande som gör att verksamheter vill och kommer orka bedriva en fortsatt 

implementering. 

 

Verkamheter borde ställa sig frågan ”Om man inte får ut något affärsvärde av SOA ska 

man ta bort det?”. Vi tycker som vi skrev förut att det är en viktig fråga att ställa, när den 

kan avgöra en verksamhets öde. Internet växer. Historiskt sett har det påverkat 

verksamheter genom kunders krav (se kapitel 4.1.2), vill vi lyfta fram att styrningen inte 

var så bidragande till utvecklingen förut. Det vi vill poängtera är som beskrivit i kapitlet 

SOA Governance (se kapitel 4.1.2), att till skillnad från förut är det idag en stor relation 

mellan utvecklare och ledning när det gäller beslut. Besluten tas tillsammans på ett snabbt 

sätt. Det kräver enligt oss att verksamheter måste vara öppna för möjligheten att förändra 

sig och snabbt kunna anpassa sig. För att visa kopplingen till hur verksamheter anpassar 

sig idag använder vi oss av enkäterna som har skickats ut för att kunna öppna upp en 

koppling till hur verksamheter svarar på dessa krav. Därför ställer vi frågorna som kan 

läsas under Delphi (se kapitel 5). De ger en bra beslysande andel kunskap om vilka 

anledningar som enligt tabell 1 gör att verksamheter klarar dagens krav från kunderna. Vi 

kan se tillbaka på frågeställningen: ”vilka är de viktiga och prioriterade anledningarna 

för verksamheter att driva SOA-implementering idag?”för att fundera runt anledningarna 

som gör att verksamheter väljer SOA-implementering som de gör.  

 

Utifrån att ha nystat genom hur verksamheter tänker och hur SOA på sin spets är bra för 

verksamheter. På grund av sitt strukturerade och förenklade angreppssätt så har vi utfört 

en enkät som är presenterad nedan genom en tabell. Tabellen tar fram hur de som deltog 

ser på SOA:s möjligheter genom att svara på respektive fråga. Detta kan det läsas mer om 

i kapitlel 5 
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Grad anges under respektive respondent: 

 

Utskick Responden
t 1 

Responden
t 2 

Responden
t 3 

Responden
t 4 

Respondent 
5 

Responden
t 6 

     Deltog ej! Deltog ej! 
Fråga 1 9 3 5 7   

Fråga 2 7 5 4 9   

Fråga 3  8 10 8 10   

Fråga 4 5 7 7 8   

Fråga 5 3 8 6 7   

       

Anledning 1 10 8   10 1 

Anledning 2 9 9   8 2 

Anledning 3  8 3 Deltog ej!  9 4 

Anledning 4 7 4   7 6 

Anledning 5 
 

5 6   6 7 

Anledning 6 4 5   5 5 

Anledning 7 6 10   4 3 

Anledning 8        

Anledning 9       

Anledning 
10 

      

       

Tabell 1 Källa Bilaga Delphi Sammanställning av respondenters gensvar på enkätutskick. Svaren representerar 

hur deltagarna har svarat på en 10 gradig(10 är störst) skala hur viktigt respektive anledning är för 

verksamheten. Under kapitel 5.0 finns frågorna, ingen gradering på anledning 8,9 & 10. 
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6.2 Anledningar till SOA-implementering 

Respondenternas svar sammanfattas i tabell 1 och vi ser vissa likheter i svaren. De tycker 

att flexibilitet, lösa kopplingar och återanvändning är de mest bidragande orsakerna till 

att verksamheter väljer SOA.  Vid anledningarna ”återanvändning”, ”kataloger” och 

”packning av applikationer” så skiljer sig dock val av grad oerhört.   

 

Något som är viktigt att notera är att respondenterna har olika mycket erfarenhet av SOA. 

I tabell 1 går det att att urskilja hur mängden av erfarenhet styr svaren. Respondent 1,2 

och 5 är respondenter med lång erfarenhet inom området, de benämns fortsättningsvis 

som äldre. De resterande är individer som har en kortare erfarenhet, och de benämns 

fortsättningsvis som yngre. Det vi vill framhäva är att om respondenterna var med från 

SOAs start har det säkerligen satt sina spår. 

 

Vilken respondent går det att lita på?  Det är svårt att direkt dra en slutsats om vilken 

respondentgrupp som har bästa argumenten. Vi menar dock att respondent 1, 2 och 5 

argumenterar bäst. Mestadels därför att de har erfarenheten inom ämnet och kan således 

se vad som idag verkligen är viktigt. Vi anser dock att kunskapen som erfarenheten för 

med sig inte alltid behöver betyda att rätt anledning väljs. Förutom erfarenhet bör rollen 

respondenterna har noteras, alltså hur de arbetar med SOA. Detta anser vi också kan vara 

en viktig anledning till hur respondenterna placerar ut anledningarna, de har helt enkelt 

olika uppfattningar om SOA.  

 

De unga kanske inte prioterar flexibilitet, lösa kopplingar och återanvändning i samma 

utsträckning som de mer erfarna just på grund av att de inte varit i branchen så länge och 

ser dessa anledningar som självklara. Det kan också vara så att de har en uppfattning om 

att Clouds och Best-of–breed är en viktig sak att priotera idag för det är där utvecklingens 

stora utmaning idag ligger, alltså kontakten utåt. I teorikapitlet (se kap 4.1.1) tar vi upp 

att verksamheter förr inte riktigt förstod det här med SOA och hur anledningarna 

flexibilitet, lösa kopplingar och återanvändning skulle uppnås. Det var något som förr 

strävades efter och kan därför vara något som de äldre respondenterna värderar högre. 

 

Dagens unga utvecklare och implementerare har enligt oss en bild framför sig att få lätta 

lösningar med flexibilitet utan att de tänker på det. Men precis som SOA en gång var, så 

är Cloud Computing idag något nytt och är därför inte riktigt ett etablerat argument till att 

implementera SOA idag. Det är helt klart värt att testa och reflektera, och där finns 

argument för att det är framtiden för SOA. Experter som McKendrick, men även andra 

reflekterar över begreppet. Vi vill poängtera det som experterna menar, att Clouds att 

Cloud Computing kräver en grund av SOA. Enligt Gartner så sätts inte SOA i topp tio av 

teknikprioriteringar för 2010 men lyfter fram Cloud Computing på listan istället. Det går 

tydligen se en parallell mellan SOA och Clouds.  

 

Om vi återvänder till det som de äldre respondenterna tar upp så är enligt dem lösa 

kopplingar, återanvändning och flexibilitet viktigast. Lösa kopplingar är enligt dem 

kärnan i SOA. Det bevisar således hur viktig grundtanken med SOA är. Responterna tar 

upp en liknelse med ett ”interface-kontrakt” när de förklarar hur viktigt det är med löst 
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kopplande, att det går att byta ut ett system utan att det förändrar eventuella grannsystem. 

Det är således viktigt att hålla grunden stabil för attfå till den ultimatste lösningen.  

 

Lösa kopplingar och flexibilitet går enligt oss hand i hand. Genom lösa kopplingar kan 

verksamheter uppnå en flexibilitet. Utifrån teorikapitlet (se kapitel 4.1.5) så bygger den 

traditionella arkitekturen på hårt kopplade system, alltså komponenterna har ett hårt 

beroende av varandra. Dock styrs verksamheter mer och mer idag av att kunna anpassa 

sig till förändring och det är där fördel att bygga system på löst kopplande komponenter. 

Det vill säga att ändras en komponent så skall det inte påverka de komponenter som är 

kopplade till den ändrade.  

 

Om vi ser till affärsnyttan måste den placeras i centrum, det är viktigt att förstå att system 

måste byggas så att de blir mottagliga för förändring. Detta gör att verksamheter 

strategiskt kan placera sig bättre på marknaden. Är verksamheter inte mottagliga för 

förändring är det svårt att hålla nere kostnaderna på så vis blir IT-avdelningen lidande då 

den hela tiden måste jobba ikapp verksamhetsdelen. För att kunna använda sin IT som ett 

giftigt vapen och på det sättet skapa konkurrenskraft är det alltså viktigt med flexibilitet 

som kan uppnås genom exempelvis löst kopplade komponenter.   

 

Vi vill precis som respondenterna få fram att flexibilitet och lösa kopplingar är viktigt. 

Men även återanvändning är viktigt för en verksamhet för att kunnna möta kraven. SOA 

bygger på att lätt kunna anpassa tjänster, men även att kunna återanvända dessa tjänster 

till ett annat problem. Vi vill i och med det förklara att resultatet blir förkortade 

leveranstider och minskade kostnaderna. Det som är värt att nämna här är det som 

respondenterna tar upp. Att verksamheter har mycket nytta av återanvändning, men att 

bygga upp verksamhetskomponenter till att stödja återanvändning tar väldigt lång tid. 

Men när hierarkin väl är uppbyggt och genomtänkt kommer det vara väldigt 

kostnadseffektivt genom att verksamheter får standardiserade återanvändningsbara 

tjänster (se kap 5). 

 

Kataloger och Best-of-breed är för de flesta av respondenterna inte så prioterat. Men det 

kan lika så vara en viktig anledning att tänka på. Som vi nämnde tidigare så ger inte de 

äldre respondenterna dessa anledningar en hög rankning. Däremot argumenterar de om 

att kataloger betyder för verksamheter att de kan sköta skapande av sina services, och sen 

placera dem rätt i sitt register. Detta utarbetar ett effektivt arbetssätt. Kataloger innehar på 

det sättet en viktig roll i den meningen att den kan samla alla services och på det sättet 

skapa ett sammanhängande och effektivt verktyg för en verksamhet. Teorin beskriver 

fortsättningsvis att arbetet blir mer kontrollerat och effektivare när allt är samlat. (se kap 

4.1.3.)  

 

För Best-of-breed går det att säga att argumentationen handlar om att verksamheter ofta 

vill ha en beprövad teknik som går att lita på hellre än den absolut ultimata tekniken. 

Desto mer prototyper att testa i den ultimata tekniken, desto mer kostnader för 

verksamheten. Det går också se hur politiken och ”grupptrycket” styr. Det vill säga att det 

verksamheter är vana och känner sig säkra med ofta styr valet, alltså en form av 

bekvämlighetsurval. Microsoft som är ett exempel på en allsidig och stor aktör inom 
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SOA har ofta klara eller anpassningsbara paket för verksamheter (se kapitel 5). Det 

betyder inte att Microsoft alltid har de bästa lösningarna, men att verksamheter som köper 

deras paket helt enkelt får allt som de behöver.  Vi ser också likheter i det vi tagit upp 

innan, att det ofta kan vara så att en yngre respondent väljer redan klara lösningar och på 

det sättet satsar på något nytt. I tabell 1 (se kapitel 6.1) visar det sig hur yngre 

respondenter har svarat. Det är på den här punkten svårt att veta hur vi ska uppfatta 

svaren. Vi tycker dock att det är värt att fundera över vad verksamheter vill åstadkomma 

med en SOA-lösning. Paradigmet och erbjudandet om lösningarna finns där, men finns 

det en klar bild hos verksamheten vad de önskar?  

 

Vi skulle nog vilja påstå att de yngre respondenterna sammanfattningsvis är som 

äventyrare. De vill gärna testa nya saker som har med SOA att göra och värderar dem 

högre av den anledningen. De äldre har varit med ett tag och värderar saker som SOA i 

början förde med sig högre. 
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7 Slutdiskussion 
 

 

I detta kapitel utgår vi från vad som har analyserats under analyskapitlet och på det 

sättet generera resultat som svarar på frågeställningen som tagits upp i kapitlet syfte och 

frågeställning (se 1.3).  Det vi tog fram i början av uppsatsen, under 

introduktionskapitlet, ställer således frågan hur verksamheter diskuterar relationen av 

beslut mellan styrning och IT. Det vill säga vilka anledningar som finns till val av SOA-

implementering har rankats fram från ett empiriskt perspektiv och nu resulterat i 

anledningar som presenteras i detta kapitel. Med stöd av argumentation från vår sida 

bearbetas ett fritt diskussionskapitel som senare kommer leda till slutsatser. Slutsatserna 

är dragna ur vår filosfiska dikussion och analysen som är gjord. Kapitlet bidrar även 

med en utvärdering om hur uppsatsen har gåtts genom, hur den har bearbetats och en 

reflektion från författarna om ämnet som helhet görs. Slutligen finns en rubik som är till 

för att bidra till att beskriva vad denna uppsats kan komma att användas till i framtiden. 

 

7.1 Fri diskussion 

Internet växer och tjänsterna dyker upp i en allt större omfattning. Verksamheter letar 

tjänster för att utföra vårt behov, de söker efter den ultimata lösningen för olika problem 

som finns. SOA som uppfyller det önskemålet för många verksamheter implementeras 

idag av fler och fler verksamheter och det växer samtidigt i stor skala för varje år som 

går. Det vill säga för varje år som går blir kunders krav på nya tjänster som skall vara 

flexibla och användarvänliga större. Det kräver således att tekniken också skall vara lätt 

att förändra till att bli så kostnadseffektiv som möjligt. Detta är något som många 

värderar som viktigast i en verksamhet. Det är en stor utmaning för verksamheter att 

kunna ta till sig det stora äventyr som SOA innebär och implementeringen kräver 

tålamod. Vi som författare har sett en skillnad på svaren i delphistudien, olika 

respondenter svarade olika på frågorna.  

 

I analyskaptilet tog vi reda på hur faktorer som ålder och befattning påverkade svaren. 

Dessa faktorer påverkar respondenternas syn på vad som är viktigt för just dem. Frågan 

är dock om det ska spela någon roll hur respodenter graderar vad som är viktigast 

beroende på dessa faktorer? Det som är speciellt med den frågan är det som har tagits upp 

i teorin. Skillnaden människor emellan för vad som är viktigt i SOA är oerhört diffus. 

Frågan är bara hur det kommer se ut i framtiden, kommer de unga utvecklarna att 

fortsätta bidra till hypen om Cloud Computing och tappa fokusen från det SOA 

egentligen bygger på? Är vi på väg in i en värld där de som implementerar eller arbetar 

med SOA ser på SOA som en självklar sak och inte något som är värt för dem att fundera 

på? Det verkar nästan som att SOA implementeras mer och mer. Men är det för SOA i sig 

eller är det för nya tekniker som bygger på SOA, t.ex. cloud computing? 
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Verksamheter måste idag förbereda sig för att ta till sig Molnet för att vara förberedda 

inför morgondagens krav (Mckendrick, 2010). Det som går att fundera över är hur 

faktorer som ålder och erfarenhet spelar in när det gäller att ha koll på grundpelarna i 

SOA. Samtidigt måste vi nog ändå säga att de yngre faktiskt tänker i samma banor som 

det SOA kräver, det vill säga de fyra pelarna: disciplin, samarbete, utbildning och 

balanserat omfång. Att de prioriterar andra anledningar kanske inte behöver vara helt fel. 

Vi som författare tycker att det finns brister i att tänka som den yngre generation gör när 

de inte ser tillbaka på hur grunden för SOA ser ut. Precis som nämnt innan ser de 

säkerligen på det, men de graderar vissa anledningar lägre på grund av att det redan är 

självklara saker.  

7.2 Slutsatser 

Den stora frågan är då: Varför ska verksamheter välja SOA? Svaret är inte det enklaste 

att förklara, men vi ger det ett försök. Med en värld som drastiskt förändras skulle vi vilja 

påstå att vi lever i en ny era. Denna nya eran bygger på att verksamheter ser vilka 

anledningar som är viktigast efter deras behov. Vi frågar oss vilket som är viktigast för en 

verksamhet?  Det som vi anser är viktigast är en grund med utbildning, samarbete, 

disciplin och ett balanserat omfång för att kunna uppfylla den SOA som behövs. Men för 

att en verksamhet ska välja SOA krävs det anledningar för att påvisa att SOA-

implementering behövs. Vi ser att anledningarna flexibilitet, lösa kopplingar och 

återanvändning är det som erfarna respondenterna anser gör verksamheter mer 

konkurrenskraftiga.  

 

Men samtidigt måste vi se till de anledningar som de unga vill framhäva. Vill 

verksamheter anpassa sin teknik för att vara konkurrerande? Det känns idag nästan som 

en självklar anledning för att bli en stor aktör på marknaden. Vem skulle vilja ha 

lösningar som inte är anpassade för den föränderliga världen? De unga respondenterna 

menar att Cloud Computing och Best-of-breed är framtiden. Verksamheter borde ställa 

sig frågan, vad för viktiga och prioriterade anledningar finns det att implementera SOA? 

Vi tycker att genom val av SOA kan verksamheter anpassa sig och vara mottaglig till 

förändring. SOA blir genom att använda sig av återanvändning av redan producerade 

byggstenar samt lösa kopplingar flexibelt. SOA blir på det sättet en självklar lösning som 

går att använda i framtiden, hur framtiden nu än ser ut. Därför kommer det att bidra till 

att verksamhetens tjänster tillmötesgår kundernas behov och verksamheten kan jobba 

kostnadseffektivt. Cloud Computing görs på bästa sätt med en implementerad SOA i 

grunden. Eftersom Gartner (2009) som tidigare nämnts (kapitel 1.1) rankar Cloud 

Computing som en teknikprioritering för 2010, vilket verksamheter även borde se som en 

anledning till att välja SOA. Sammanfattningsvis är de viktiga och prioriterade 

anledningarna: 

 

”flexibilitet, lösa kopplingar och återanvändningsbarhet”.  
 

Men det som gör att styrningen väljer Service-Oriented Architecture är: 

 

”framtidssäkert, flexibiliet och kostnadseffektivt och med en liten touch av att det 

krävs för att utföra cloud computing.” 
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7.3 Utvärdering 

I studien har vi använt oss av en intervju för att forma uppsatsens ryggrad. Ryggraden 

skapades alltså genom att utföra en förundersökning inom ämnet Service-Oriented 

Architecture. Det var för vår del en bra grundkunskap då vi kunde ställa mer ingående 

frågor för vad vi var ute efter i delphistudien. Vi var inställda på att undersöka olika 

verksamhetsperspektiv, men det visade sig vara lättare sagt än gjort då flertalet individer 

inte hade tid eller möjlighet för en sådan intervju. Denna intervju sköttes bra och låg 

väldigt tidigt vilket resulterade i en god förståelse i ämnet. Genom att filma, anteckna 

samt ljudinspela intervjun kunde vi göra en bra sammanställning av SOA och SOA-

implementering utifrån frågorna. Intervjun gav oss författare god kunskap vilket senare 

kunde bidra till vilka delar teorikapitlet skulle tas upp för att besvara frågeställningen. 

Validiteten skulle kunnat bli en aning högre om vi hade fått flera intervjuobjekt. Målet 

var som nämnt (se kapitel 2.4) att göra två intervjuer. Vi hade då kunnat jämföra dem 

sinsemellan och kunna dra resonemang om vilka likheter respektive skillnader de haft. 

 

Litteraturstudien gav oss en bra grund att lägga uppsatsen på. Det vi däremot såg var att 

det här med historia är något många inte lägger mycket tid till när de skriver sina böcker 

eller uppsatser. Det är också något som många ser som diffust. Till slut fick vi dock till 

ett kapitel med historia för att kunna få kopplingen till vad SOA har betytt för 

verksamheter genom tiden och hur den föränderliga tekniken har påverkat besluten för 

implementering. Internet har förändrat och revolutionerat mångas syn på hur exempelvis 

en betalning ska skötas. Parallelt bearbetades definitioner fram till det som vi kände 

behövdes för att kunna förklara vad SOA är. Överlag vill vi säga att teorin var den 

lättaste biten när väl historiakapitlet blev sammanställt med goda referenser. Överlag var 

det också lätt att hitta litteraturen genom sökningar på internet och genom att besöka sin 

lokala eller internationella bokhandel. Uppsatser och definitionsartiklar finns det gott om 

på internet och ett väldigt bra flöde på då begreppet SOA växer i mångas ögon. Vi tror att 

detta beror på den dagliga och omfattande publiceringen av artiklar på internet. Det var 

för oss en möjlighet att läsa bloggar från experter och CIO:s som kunde beskriva hur de 

utifrån ett verksamhetsperspektiv definierade SOA och hur de diskuterar den alldagliga 

kopplingen mellan verksamhet och IT. Samt det som idag är nytt gentemot förr att vi har 

styrning mer närmare utvecklingen. Detta för oss var en bra grund att lägga för att koppla 

till analysen av anledningar. 

 

Delphin däremot var det mest hårdkokta kapitlet för oss som författare. I början fanns 

ingen riktig koppling till vilka frågor vi skulle använda oss utav i första utskicket. Genom 

att fundera på vad Ahlstedt 
12

hade sagt i intervjun(se kapitel 3) för att sedan granska teori 

(se kapitel 4) kunde vi komma fram till ett första utskick. Att nå deltagare till denna 

studie var inte det lättaste. Men genom att göra ett massutskick till de som var 

kvalificerade (se kapitel 2.4) kunde vi åtminstonne få en bra population. Respondentera 

var väldigt upptagna och verkade vara i stor tidspress. De svarade dock fort på första 

utskicket. Detta skulle dock inte upprepas vid andra utskicket då vi fick lägga mycket tid 

på att jaga på dem. Det andra utskicket som formades av det första utskickets 

kommentarer kunde skapa än mer detaljerade frågor. Andra utskicket skulle enligt 

                                                 
12

 Christer Ahlstedt Sales & Marketing Manager Iptor Konsult AB, intervju den 13 april 2010 
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delphimetoden ge respondenterna en sammanfattning på hur svaren från det första 

utskicket hade sett ut. Detta var något som vi helt enkelt glömde av då vi var upptagna att 

få samma respondenter att ställa upp med mer tid.  

 

Att då utföra analysen skulle bli stressigt inom tidsramen på grund av att andra utskicket 

tog sådan lång tid. Men när respondenterna äntligen hade svarat kunde en fin och korrekt 

sammanställning av deras gradering utföras. Detta skulle sedan bidra till en god 

diskussion inom ämnet: att ta fram viktiga och prioriterade anledningar att välja SOA-

implementering. Diskussionen kunde utföras i gott format genom att i analyskapitlet 

diskutera den stora påverkan utvecklingen har haft för IT och verksamhet. Samt hur 

relationen till hur beslut påverkar ett företags överlevnad (se kapitel 6).  Vi som författare 

ser utifrån metoddelen att vi utfört ett korrekt arbete genom att uppsatsen nu följer en röd 

tråd utifrån de moment vi har haft i arbetet. Vi kan också konstatera att de utskick som 

har utförts har resulterat i en god uppfattning av den empiriska synen på vad som är 

viktiga och prioriterade anledningar. Det skulle i detta kapitel bli en fri diskussion för att i 

slutsatsen föra fram vår syn på det hela. 

 

7.4 Författarnas reflektion runt ämnet 

Att greppa SOA i sin helhet har varit en svår uppgift, men för oss som författare betyder 

ämnet en ny rikedom av kunskap. Vi anser att tidsramen var satt bra och att det gick att 

arbeta fram en uppsats inom rimlig tid. Det vi själva är kritiska till är hur svårt det var att 

få respondenter att svara samt att få tillgång till respondenter. Därför önskar vi att vi hade 

haft mer tid att kunna bearbeta fram fler respondenter och att vi hade kunnat utföra ett 

större omfång av delphi-studien. Vi ser svårigheten i att kunna ta fram viktiga och 

prioriterade anledningar som inte låg i defintionen av SOA utan i definitionen av SOA ur 

ett verkamhetsperspektiv, alltså svårigheten med att analysera fram de olika graderingar 

som har gjorts. Om vi ser till uppsatsstarten ser vi att vi har kunnat lägga en bra tidsplan. 

Att ta fram en bra argumentation i skrivandet av introduktionskapitlet har varit svårt. 

Anledningen till detta låg mestadels i att det var första gången för oss som 

uppsatsförfattare. Detta gällde också användandet av harvardsystemet. Att välja rätt sorts 

referenser var också svårt. Vilka källor var trovärdiga och vilka kunde vi sålla bort. 

Otydligheten i hur en bilaga skulle skrivas var också ganska stor. 

 

7.5 Förslag till fortsatt forskning 

Uppsatsen går att forska vidare på genom att bidra med en analys inom Cloud Computing 

och dess påverkan och nytta för verksamheter. Det går också att se tillbaka på vår analys.  

T.ex. hur det inom några år kan finnas andra svar från respondenter, det vill säga om 

respondenters uppfattning om vad som är en viktig och prioriterad anledning förändras. 

Det går också att skriva en uppsats om hur vidare det är rätt att ledningen (styrningen) är 

nära utvecklingen idag. Samtidigt skulle det gå att fortgå med en fundering runt hur 

vidare närheten mellan ledning och utveckling påverkar verksamhetens effektivitet. Det 

vill säga att det är intressant att veta hur skillnaden i en verksamhet har blivit från förr 

tills nu när de som utvecklar har större press på sig och arbetsförhållandena har ändrats. 
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Uppsatsen går också att utvecklas med ett större omfång av global expertis genom att 

använda sig av internationella respondenter.  
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Bilagor 

 

Det här kapitlet innefattar de bilagor som har använts under uppsatsens gång, det vill 

säga intervjun och enkärna. 

 

Intervjufrågor 

Intervjutema Historia 

Inledning:  

- Jonas och Rickard från Högskolan i Borås, Dataekonomer. 

- C-uppsats inom informatik. 

Om informanten:  

- Namn? 

- Christer Ahlstedt 

- Företag? 

- Iptor 

Deltema 1 Hur såg man på SOA när det uppkom 

- När uppkom SOA strategin? 

- Det är svårt att säga exakt när den uppkom men enligt mig skulle jag säga att den 

uppkom ungefär 2004-2006 kanske tidigare, man kan däremot googla fram 

exakta årtalet. Jag däremot hörde talas om dessa årtal eftersom då börjar den 

uppkomma i arbetet för mig. Första gången jag hörde en presentation om det var 

när jag lyssnade på en presentation av en IBM:are under dessa årtal. Enligt mig 

under presentationen så gav den mig pusselbiten då jag kunde sätta namn på det 

som SOA handlar om. 

 

- När blev strategin populär hos företagen? 

- Eftersom att årtalen inte är helt säkra handlar det om att man började använda 

Web services först under början av 00-talet vilket är den implementerade tekniken 

som mest förknippas med SOA, däremot när SOA blev populär kan man mer eller 

mindre säga att det handlar om samma år runt 2005/2006. Man kan säga lite 

efter ca ett halvt år så mer eller mindre blev det något man på business sedan 

slog upp ögonen för då den kunde lösa sina problem lättare. 

 

- Såg man på SOA förr som något jätteintressant eller var det något som 

uppenbarade sig inom en kort period? 
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- Eftersom att man på business sidan alltid vill att en lösning skall kunna bearbetas 

fram snabbare på ungefär en vecka som ex. Så under 90-talet då man använde 

vattenfallsmetoden var det en mer segare business lösning, var SOA något mer 

eller mindre större val vid millenniumskiftet när företag tyckte att den löste 

problemen. Den växte sig mer populärare runt 2002 och började sprida sin 

lösning. Vilket senare blev mer eller mindre erkänt mellan 2003-2005 

 

- När startade SOA(när startade det på riktigt och hur länge fanns det innan 

det implementerades ofta)? 

- Runt 2005/2006 då det egentligen blev populärt, före det handlade det bara om 

den tekniska biten inte servicen. 

Deltema 1 Varför var SOA så stark när den kom? 

- Vad utgjordes SOA:s attraktivitet hos företag? 

- Att business sidan kunde få sina lösningar snabbare och inte efter den 

traditionella sidan av hur en vattenfallsmodell tvingade fram att ett arbete var 

tvunget att ske under en längre period och därmed också kanske inte löste 

problemet helt. SOA på sin sida däremot kan erbjuda den här service andan 

genom att på det sättet kunna lägga till / ändra /ta bort den servicen man vill. 

 

- Vad var dess argumentation till att man valde SOA i början? 

- Eftersom att SOA höll sig inom ramen av att kunna vara attraktiv på det sättet att 

man kunde lösa ett problem snabbare, skulle jag säga att argumentationen för det 

var mer eller mindre att man som ex CEO kunde få en lönsammare process av it 

arbetet. 

Deltema 2 Varför föll SOA? 

- När föll SOA? 

- SOA föll egentligen aldrig, problemet är den att folk inte vet att man använder 

SOA idag som arkitekturstrategi utan mer eller mindre arbetar efter ett rutinerat 

sätt. SOA är ett buzzword alltså, det är ju en strategi SOA och folk använder det 

men buzzword ändrar dig ofta. Så om man säger så här så kanske man började 

tappa förståelsen till att man använde det runt 2007-2008 men att den fortfarande 

används idag . 

 

- Hur såg argumenten ut för att företag tappade lusten för SOA när den hade 

börjat bli ett vanligt fenomen? 

- Pågrund av att den aldrig egentligen föll så fanns det ju egentligen inga direkt 

argument till hur ett företag tappade lusten utan istället en ”uppfattning” som 

inte stämde överrens med verkligheten. Företag arbetar efter ett rutinerat sätt och 

glömmer på det sättet av att de använder den strategin. Däremot det som folk ofta 
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kan tycka är svårt med SOA är kategoriseringen, alltså det är svårt att hitta den 

servicesn man letar efter. Man kan ex bygga mer än en av samma services, på det 

sättet ställer det till sig i framtiden. 

Deltema 3 Hur kom det sig att intresset för SOA plötsligt återvände? 

- När vände det för SOA? 

- Samma var här att eftersom att SOA aldrig föll så vände det egentligen aldrig, 

utan det som vände var mer eller mindre att SOA blev mer uppenbart för sina 

anhängare av att man egentligen använder strategin eller att den är den man vill 

använda. Men årtalet direkt som visade sig att man började förstå SOA igen var 

runt 2008-2009 

 

- Hur argumenterade och motiverade man vid val av strategi när SOA blev 

populär igen? 

- Samma gäller här då att den kom aldrig riktigt tillbaka utan den mer eller mindre 

bara blev mer känd hos folk igen, då det uppkom att man faktiskt har använt den 

hela tiden eller att det var den man sökte. 

Deltema 4 (sammanfattande) Har anledningarna förändrats med tiden? 

- Varierade anledningarna för företag sedan efter att strategin blev populär 

igen tills nu? 

- För föregående till när man använde web services o.s.v. så har internet gjort 

möjligheten väldigt stor för företag och användare, och sättet att kunna 

integrerar olika sorters applikationer mellan varandra med tiden har gjort 

möjligheterna ännu större. Man tänkte exakt varför ingen kommit på det innan 

det här med SOA. SOA är ju inte tekniken utan handlar ju om hur man kopplar 

det som skall göras med tekniken, alltså hur lösningen fungerar. 

 

- Om de varierade hur såg man på anledningar med tiden?  

- Eftersom att it sidan har haft en större makt förr i tiden så är det idag så att 

business sidan har den makten idag, förr kunde man säga att it –chefens nej var 

gränsen, men idag så kan man mer eller mindre inte säga så utan det är mer 

business sidan som har sista ordet.  

 

- Vad var drivkraften hos företag vid val av strategi? 

- Att kunna erbjuda denna services som SOAi gjorde och så också visa att man kan 

byta ut delar och interfaces utan att det påverkar organisationen var en 

tilltalande tanke hos företag.  

Avslutning:  

- Möjlig kompletterande intervju? 
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- Ni kan höra av er om det behövs, på ett eller annat sätt löser vi det 

 

- Nutids/Framtids anledningar till nästa gång. 

- Ja ni är så välkomna att prata om det! 

 

- Får vi lov att använda dig när vi presenterar våran empiriska grund? 

- Ja det få ni göra. 
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Delphiresultat 

Delphiutskick 1 

På nästa sida finns en skala från 10-1. Vi vill att du ska ranka de 5 anledningarna som 

handlar om vad man vinner på att starta SOA projekt IDAG, det vill säga inför framtiden. 

1= inte så viktig 10 = mycket viktig. Anledningarna är följande: 

Fråga 1 

A: Med SOA kan man jobba i små korta iterationer (agilt). Det vill säga användarna 

ska inte behöva vänta så länge innan de får funktionalitet som de kan börja använda. 

Var sedan vänlig att beskriva lite varför du valde att placera ut anledningen som du 

gjorde: 

Respondent 2:  Jag tycker man skall skilja på SOA och Agilt. Det 

ena utesluter inte det andra. SOA är en arkitektur. 

Då man skall realisera arkitekturen kan ett agilt 

arbetssätt vara framgångsrikt. Så det är inte SOA i 

sig själv som möjliggör korta iterationer (agilt) – 

man kan arbeta framgångsrikt med okrta iterationer 

(agilt) utan att ha valt en SOA strategi. Däremot 

finns en grundtanke med såväl SOA som Agilt 

arbetssätt som är att komma snabbare till målet, att 

snabbt ta fram IT-stöd som stöttar verksamheten på 

ett optimalt sätt.  

Pga jag inte anser att det är SOA som lägger 

grunden för att arbeta med korta iterationer (agilt) 

så får denna punkt ett lägst prioritering av de 

anledningar ni angivit.  

 

Respondent 1:  Viktigt pga att kunna korta tiden till leverans. Vi 

lever i en mkt föränderlig tillvaro. 

 

Respondent 4:   Inget svar 

 

Respondent 3:  Det är en 10:a om man pratar tjänsteutveckling. Att 

blanda in användare är inte relevant i många 

sammanhang därför sätter jag 5. Att blanda in 

ordet ”agil” är livsfarligt. Agil utveckling kan leda 

till utvecklingskostnader på 10-20 ggr mer än 

förväntat. Också en anledning till att jag sätter 5. 

””xxx”, citat Michael Hammer, the Agenda 

 

Fråga 2 

B: SOA är återanvändbart genom användning av web services. Tanken är att man inte 

ska behöva utveckla nya applikationer om det inte är nödvändigt. 
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Var sedan vänlig att beskriva lite varför du valde att placera ut anledningen som du 

gjorde: 

Respondent 2:  SOA är som sagt en arkitektur, ett sätt att beskriva 

verksamhet och IT (och hur dessa samverkar). 

Standardiserade återanvändbara IT-komponenter 

är centralt för att realisera denna arkitektur. Web 

Services är ett standardiserat gränssnitt för att IT-

komponenter - som kanske är byggda i olika 

tekniska plattformar - skall kunna prata med 

varandra.  

Det standardiserade gränssnittet som WebServices 

erbjuder är en viktig förutsättning men det är andra 

– ofta helt otekniska – aktiviteter som avgör om en 

tjänst är återanvändbar eller inte. Därför säter jag 

medelprioritet på denna anledning 

 

Respondent 1: Web-services är från mitt perspektivt inte den 

absolut bästa lösningen när man arbetar med 

produktionssystem som ställer mkt höga 

prestandakrav. Dock är återanvändbarhet viktigt i 

alla aspekter för att korta leveranstid samt minska 

kostnader 

 

Respondent 4: Viktigt. SOA leder till att man ”bygger” 

komponenter ”services”, och att dessa kan 

komponeras ihop till nya applikationer (som lego). 

Detta gör det enkelt att ändra. Och komplettera en 

applikation med ny funktionalitet. 

 

Respondent 3:  Förstår inte riktigt beskrivningen av anledningen. 

En 4:a för värdet av återanvända webservices. 

Hade varit 10 om anledningen återanvändbarhet 

och standardisering av verksamhet 

 

Fråga 3 

C: Genom SOA målet att flexibla IT-system ska hänga med verksamhetens tempo. 

Var sedan vänlig att beskriva lite varför du valde att placera ut anledningen som du 

gjorde: 

Respondent 2:  Detta är som jag ser det syftet med SOA. Jag möter 

dagligen kunder som har en befintlig Legacy miljö 

som är svår att förändra och som kostar mycket att 

underhålla. Syftet med SOA är att skapa ett bättre 

stöd till verksamheten. SOA i sig självt har inget 

specifikt värde om det inte tillför något till 
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verksamheten. Därför sätter jag högsta prio på 

denna anledning.  

 

Respondent 1:    Flexibilitet är viktigt, se även B. 

 

Respondent 4 Detta är vad SOA handlar om, att kraven från 

verksamheten skall styra hur IT systemen förändras. 

SOA gör detta möjligt 

 

Respondent 3:  Ett av de största nyttorna, att skapa en flexibel 

verksamhet, vilket jag tolkar att anledningen 

egentligen säger 

 

Fråga 4 

D: SOA stödjer Best-of-breed. Det innebär att man kan använda sig av den ultimate 

lösningen: IT-avdelningen behöver inte vara bunden till leverantörer när det te.x. rör sig 

om plattformar, utan de kan istället välja utbudet som passar dem bäst. 

Var sedan vänlig att beskriva lite varför du valde att placera ut anledningen som du 

gjorde: 

Respondent 2: SOA stödjer absolut Best-of-Breed men påfallande 

ofta börjar kunder (de som vi arbetar med vilket 

främst är de största företagen i Sverige / andra 

länder) nu välja en plattformsstrategi dvs att välja 

ut en eller ett fåtal plattformar. Detta är 

förmodligen för att komplexitet i omvärld och även i 

IT-miljö ökar. SOA innebär ökad komplexitet då 

många tjänster / komponeneter skapas och dessa 

skall orkestreras och återanvändas. Du måste ha 

kontroll och styra din IT-miljö. (Governance). Detta 

kan upplevas enklare om du väljer en platform där 

leverantör lagt mkt kraft på att få olika verktyg att 

samverka. En annan aspekt på det faktum att många 

kunder väljer en plattformsstrategi är att det kan 

vara enklare att förhandla om priser och rabatter, 

genom att investera mycket hos ett fåtal 

leverantörer.  Med ovan förklaring sätter jag något 

över medel på denna anledning.  

 

Respondent 1: Hellre en beprövad teknik än latest and ”ultimate” 

åtminstone när man bygger system som påverkar en 

hel produktionsfabrik. 

 

Respondent 4:  Genom att bygga ihop ”best of breed” lösningar 

som ju stöds i SOA arkitekturen, kan man få den 

bästa lösningen för de olika delmomenten, istället 
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för att få något som är hyfsat bra, som det ofta blir 

om man installerar ett helt standardsystem som 

innehåller olika modulert, kan man dels  

 

Respondent 3 Ja, SOA stödjer best-of-breed, men det är inte IT-

avdelningens fråga, och det drivs inte leverantörer 

och utbud. Man väljer inte en lösning med få 

leverantörer, det är allmän strategi. 

 

Fråga 5 

E: Clouds som verkar vara något som dyker upp med och mer. SOA Governance och 

Clouds delar många arkitektuella aspekter. 

Var sedan vänlig att beskriva lite varför du valde att placera ut anledningen som du 

gjorde: 

Respondent 2: Jag tycker man måste skilja lite på äpplen och 

päron. SOA Governance är extremt viktigt för att 

förvalta och underhålla en SOA-arkitektur och den 

SOA-miljö du realiserar. Ett sätt att realisera är att 

lägga ut lösningar i molnet (cloud). Detta 

förutsätter t ex att du har tydliga standardiserade 

gränssitt. Cloud och SOA har därför många 

beröringspunkter.  

Det finns nu en trend som pekar mot att fler och fler 

lösningar läggs ut som molntjänster. Detta drivs på 

fräsmt av de stora leverantörerna såsom Google, 

Microsoft, IBM, Oracle etc. En anledning är bla a 

att de gamla licensmodellerna inte fungerar så bra 

längre, man måste hitta andra sätt att tjäna pengar. 

Genom att erbjuda molntjänster kan du hita nya 

affärsmodeller och samtidigt erbjuda nytta för 

kunder (t ex genom att kunden nu bara behöver 

betala för den kapacitet som utnyttjas. Då du köper 

en komplett licens betalar du 100% hela tiden, 

oavsett om den är fullt utnyttjad eller om den 

periodvis inte används alls.) Även om Cloud 

fortfarande är lite outforskad mark ger jag ganska 

hög prio på denna anledning just för att ni lyfter 

fram SOA Governance som är extremt viktigt, samt 

att Cloud kan vara en intressant lösning för att 

realisera en SOA arkitektur.  

 

Respondent 1  Då jag främst arbetar med produktionssystem så är 

moln-lösningar inte den mest troliga lösningen. 

Dock kan det absolut finnas områden där molnet 

kan vara lösningen och då stiger denna i skalan. 
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Respondent 4:    Inget svar 

 

Respondent 3:  Förstår inte denna heller riktigt. Cloud är SOA, det 

är självklart samma arkitekturella aspekter, men 

kanske inte just Governance. Det är väl i såfall 

Cloud Governance och SOA Governance som delar 

aspekter. 

 

 

Var vänlig fyll i här 

Grad skala Respondent 
1 

Respondent 
2 

Respondent 3 Respondent 
4 

10  Fråga 3  Fråga 3 
9 Fråga 1   Fråga 2 
8 Fråga 3 Fråga 5 Fråga 3 Fråga 4 
7 Fråga 2 Fråga 4 Fråga 4 Fråga 1 & 5 
6   Fråga 5  
5 Fråga 4 Fråga 2 Fråga 1  
4   Fråga 2  
3 Fråga 5 Fråga 1   
2     
1     
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Delphiutskick 2 

Introfrågor 

Om dig som respondent vill vi gärna ha svar på följande frågor för att underlätta 

analysen. Ni känner säkert alla SOA på lite olika vis eftersom ni har olika 

arbetsuppgifter.  

Respondent Michael Erving 
Q: Namn? 

A: Respondent 1 

Q: Vad jobbar du med? 

A: Gruppchef för IT-Arkitekter & Utvecklare 

Q: Hur känner du begreppet SOA? 

A: Studerat litteratur samt diskussioner 

 

Respondent Magnus Brodin 

Q: Namn? 

A: Respondent 5 

Q: Vad jobbar du med? 

A: Konsult inom systemintegration, ansvarig för integration inom Dynabyte 

Q: Hur känner du begreppet SOA? 

A: Grundbegrepp inom integration, känt under olika namn i 10 år. 

 

Respondent Magnus Lagerroth 

Q: Namn? 

A: Respondent 2   

Q: Vad jobbar du med? 

A: Jag har ansvar för lösningsområdet arkitektur, systemutveckling och integration inom 

Logica Sverige. Dessutom är jag delaktig i ett satsningsområde som Logica etablerat 

som heter EA&SOA dvs Enterprise Architecture & Service Oriented Architecture. Där 

koordinerar jag de svenska initiativen kring  detta område, och samverkar med mina 

motsvarigheter i andra länder! 

Q: Hur känner du begreppet SOA? 

A: Jag har sedan många år arbetet med integrationsfrågor (integrera system, processer, 

människor) och har på det viset kommit i kontakt med SOA. Jag ser en tydlig koppling 

mellan integration och SOA.   

 

Respondent Martin Nilsson 

Q: Namn? 

A: Respondent 6 

Q: Vad jobbar du med? 

A: Systemutvecklare 

Q: Hur känner du begreppet SOA? 

A: Utvecklar delvis applikationer enligt SOA 
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Huvudanledningar 

På sidan 3 finns en skala från 10-1. Vi vill att ni ska ranka de åtta anledningarna + 

eventuella egna anledningar. De ska handlar om vad man vinner på att starta SOAprojekt 

IDAG, det vill säga inför framtiden. 1= inte så viktig 10 = mycket viktig. Anledningarna 

är följande: 

Anledning 1 

A: I SOA använder man lösa kopplingar. Det är då lätt att sätta samman och ta isär 

mjukvarukomponenter eftersom de inte är beroende av varandra.  
Var sedan vänlig att beskriva lite varför du valde att placera ut anledningen som du 

gjorde: 

Respondent 1: Känns mkt viktigt och en del av kärnan i SOA enl. 

min åsikt. Att kunna använda funktionalitet från 

”ägaren” av informationen. 

 

Respondent 5:  Genom att sätta upp ”interface”-kontrakt mot de 

system man integrerar mot kan system A och B 

förbli oförändrade om ett av systemen byts ut. 

Anpassar sig det nya systemet (t.ex. A) till de 

befintliga interface-kontrakt kan dessutom 

integrationen förbli oförändrad. Oftast innebär 

dock mjukvaruförändringar att integrationen (SOA 

om man så vill) brygga över förändringar och 

system B kan ha kvar sitt API. 

 

Respondent 2: Standardisering och standardiserade gränssnitt är 

fundamentalt inom SOA. Detta möjliggör t ex att 

bryta ut vissa delar och outsourcas dessa eller 

lägga dem som en tjänst (cloud). Så denna rankar 

jag högt och jag vet att många kunder gör detta 

också.  

Respondent 6:  Det kanske inte är den största vinsten med SOA men 

det är den mest realistiska.  

 

 

Anledning 2 

B: Genom SOA är målet att flexibla IT-system ska hänga med verksamhetens tempo. 

Var sedan vänlig att beskriva lite varför du valde att placera ut anledningen som du 

gjorde: 

Respondent 1    Flexibilitet är viktigt, se även C. 

 

Respondent 5:  Lite samma som ovan, lösa system med ”interface-

kontrakt” mot SOA-plattformen kan bytas ut om de 

håller sig till det kontrakt man skapat. 
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Uppdateringar (version osv) behöver inte få någon 

inverkan för övriga system 

Respondent 2:  Ja det är uppenbart i dialogen med kunder att en 

viktig anledning att välja en SOA är att den gamla 

IT-miljön inte hänger med. Detta är viktigt för vissa 

företag men inte alla, t ex i organisationer där man 

har en uppköpsstrategi, och tvingas till 

sammanslagningar av organisationer. I en 

organisation där IT är mer statiskt och ses mest 

som en kostnad, inte ett konkurrensmedel, är SOA 

inte speciellt intressant. Det finns dock en tydlig 

trend t ex inom landsting och kommun där externa 

krav gör att man måste tänka tjänsteorienterat.  Jag 

rankar denna högt.  

Respondent 6     Samma som ovan. 

 

 

 

Anledning 3 

C: Genom SOA så kan man återanvända genom användning av Web Services som är 

publicerade i ett register. Tanken är att man inte ska behöva utveckla nya applikationer 

om det inte är nödvändigt. 

Var sedan vänlig att beskriva lite varför du valde att placera ut anledningen som du 

gjorde: 

 

Respondent 1:  Web-services är från mitt perspektiv inte den 

absolut bästa lösningen när man arbetar med 

produktionssystem som ställer mkt höga 

prestandakrav. Dock är återanvändbarhet viktigt i 

alla aspekter för att korta leveranstid samt minska 

kostnader. 

Respondent 5:  Återanvändning är mycket viktigt, på stora företag 

vet alla inte om vad som görs i de andra delarna av 

företaget. Kan man samla info om vilka tjänster 

som finns och sprida denna info till användarna 

slipper man skapa samma funktioner igen och igen. 

Förutom tidsvinst vid utveckling slipper man risker 

med att två liknande funktioner gradvis förändras 

och får helt olika funktionalitet, 

Respondent 2:  Att skapa standardiserade återanvändbara tjänster 

är eftertraktat bland annat för att skapa 

kosntadseffektivitet men dock är det inte så väldigt 

många som kommit långt ännu. Det tar tid att bygga 

upp ett sådant repository bl a därför att man ofta 

har en tung ryggsäck med gamla legacy system. 
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Därför rankar jag detta lite lägre av de alternativ ni 

gett 

Respondent 6:  Det krävs en hel del underhåll för att uppnå det här 

målet. Men lyckas det så finns det mycket att vinna. 

 

 

 

 

Anledning 4 

D: Kataloger som innehåller information om Web Services och relationen mellan olika 

Web Services. Om en funktion skulle sluta fungera kan man lätt kolla i katalogen för att 

hitta problemet.   

Var sedan vänlig att beskriva lite varför du valde att placera ut anledningen som du 

gjorde: 

Respondent 1:  Lite osäker vad ni menar med denna fråga det är 

dock viktigt att snabbt kunna felsöka eventuella 

brister. Så utifrån felsökningsaspekten har denna 

hög prio. 

Respondent 5:   Ingen vettig kommentar. 

Respondent 2: Ja, jag skulle säga att detta är mkt användbart men 

rankar det ändå inte mer än medel eftersom det tar 

tid att komma till det läge då man får stor nytta av 

detta.  

Respondent 6:  Låter bra i teorin men är svårt att applicera i 

verkligheten 

 

 

 

Anledning 5 

E: SOA stödjer Best-of-breed. Det innebär att man kan använda sig av den ultimate 

lösningen: IT-avdelningen behöver inte vara bunden till leverantörer när det te.x. rör sig 

om plattformar, utan de kan istället välja utbudet som passar dem bäst. 

Var sedan vänlig att beskriva lite varför du valde att placera ut anledningen som du 

gjorde: 

Respondent 1:  Hellre en beprövad teknik än latest and ”ultimate” 

åtminstone när man bygger system som påverkar en 

hel produktionsfabrik. 

Respondent 5:  Min åsikt är att det, tyvärr, är väldigt mycket politik 

i val av produkter snarare än att man väljer den 

bästa. Det handlar också om 

att/utvecklare/driftpersonal är bekanta med vissa 

produkter och man därför inte är så öppna som 
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man borde vid val av nya produkter, Sedan är det 

inte alltid bara att byta ut, drivrutiner osv lirar inte 

alltid.  

Respondent 2:  Min uppfattning är att detta är viktigt men ev har 

minskat i viktighetsgrad under senare tid. Jag 

motiverar detta med att då kunderna kommit in i en 

SOA värld och insett komplexiteten så kan det trots 

allt vara lockande att tillämpa SOA men ändå ha en 

plattformsstrategi att t ex köra Microsofts plattform 

i hög utsträckning. Dock kan det hjälpa många att 

bryta sig ur den blandade Legacymiljö man ev har. 

Jag rankar det därför ganska högt, över medel.  

Respondent 6:  Svårt mål att nå samt att det är lätt att missa 

fördelarna med få leverantörer. 

 

 

 

Anledning 6 

F: Clouds verkar vara något som dyker upp med och mer. SOA sägs vara det mest 

praktiskt lämpade sättet att uppfylla Clouds med. SOA och Clouds delar många 

arkitektuella aspekter. Målet i båda är nämligen att föra IT och verksamheten samman. 

Te.x. återanvändbarhet och lösa kopplingar. 

Var sedan vänlig att beskriva lite varför du valde att placera ut anledningen som du 

gjorde: 

Respondent 1:  Då jag främst arbetar med produktionssystem så är 

moln-lösningar inte den mest troliga lösningen. 

Dock kan det absolut finnas områden där molnet 

kan vara lösningen och då stiger denna i skalan 

Respondent 5:  Kommer helt klart, fortfarande hinder med att 

övertyga om säkerhetsaspekter även fast de rent 

tekniskt inte är några problem. 

Respondent 2:  SOA innebär ett antal saker som skapar 

förutsättningar för att kunna välja lösningar i 

molnet.  Men anledningen att välja molntjänster är 

egentligen helt andra saker, det baseras (som alltid) 

på verksamhetens behov eller om det tillför 

kosntadsfördelar, agilitet etc. Cloud är ännu så 

länge ett ganska oprövat koncept, det är eg IT-

branschen som trycker på och vill få ut detta t ex 

som ett alternativ till traditionell licensmodell. Ute i 

verksamheten är nog i allmännhet inställningen att 

förhålla sig avvaktande tills man ser vad det tillför 

för värde. Jag ser att det finns ett visst intresse men 

att det inte ”boomat” ännu och kommer dröja ett 

tag. Därför rankar jag denna som medelhög/låg.  
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SOA passar utmärkt i clouds.Jag tycker man måste 

skilja lite på äpplen och päron. SOA Governance är 

extremt viktigt för att förvalta och underhålla en 

SOA-arkitektur och den SOA-miljö du realiserar. 

Ett sätt att realisera är att lägga ut lösningar i 

molnet (cloud). Detta förutsätter t ex att du har 

tydliga standardiserade gränssitt. Cloud och SOA 

har därför många beröringspunkter. Det finns nu en 

trend som pekar mot att fler och fler lösningar 

läggs ut som molntjänster. Detta drivs på fräsmt av 

de stora leverantörerna såsom Google, Microsoft, 

IBM, Oracle etc. En anledning är bla a att de gamla 

licensmodellerna inte fungerar så bra längre, man 

måste hitta andra sätt att tjäna pengar. Genom att 

erbjuda molntjänster kan du hita nya affärsmodeller 

och samtidigt erbjuda nytta för kunder (t ex genom 

att kunden nu bara behöver betala för den kapacitet 

som utnyttjas. Då du köper en komplett licens 

betalar du 100% hela tiden, oavsett om den är fullt 

utnyttjad eller om den periodvis inte används alls.) 

Även om Cloud fortfarande är lite outforskad mark 

ger jag ganska hög prio på denna anledning just för 

att ni lyfter fram SOA Governance som är extremt 

viktigt, samt att Cloud kan vara en intressant 

lösning för att realisera en SOA arkitektur.  

Respondent 6    Inget svar   

 

 

Anledning 7 

G: I SOA kan man packa in applikationer i Web Services. På det sättet förlänger man 

livslängden på sina applikationer och bevarar på det sättet sina investeringar och gör det 

lättare för användarna att använda dem. 

Var sedan vänlig att beskriva lite varför du valde att placera ut anledningen som du 

gjorde: 

Respondent 1:  Lång livslängd på lösningar är alltid att föredra för 

att spara pengar för kunden samt hålla nere 

kostnader för maintenance 

Respondent 5: Inget svar 

Respondent 2: Jag rankar denna högt, alla / många organisationer 

brottas med sin Legacy dvs befintliga ofta 

hemmagjorda icke-standardiserade applikationer. 

Man lägger mkt pengar på underhålla av denna 

Legacy. Om man kan lägga ett standardiserat skal 

runt en applikation så öppnar man upp densamma 
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och gör att man kan nyttja en tidigare gjord 

investering mkt längre. Man kan spara pengar 

alltså vilket varit eftertraktat inte minst i 

lågkonjunkturen. Det är heller inget självändamål 

att byta ut en applikation bara för att få exakt 

samma funktionalitet fast uppdelad i SOA-tjänster. 

Bytet av aplikationen skall helst ske när det är läge 

och organisationen är mogen för detta byte. Annars 

blir det extra kostnader som man inte vill ha.   

Respondent 6:  Generellt sett ju enklare det är att komma åt 

funktioner i en applikation desto längre lever den. 

 

 

Anledning 8 

I: Eventuell egen anledning till val av SOA (kan te.x vara varför just ditt företag 

valde SOA) 

Var sedan vänlig att beskriva lite varför du valde att placera ut anledningen som du 

gjorde: 

Respondent 1:    Inget svar 

Respondent 5:    Inget svar 

Respondent 2:  Jag skriver inget på detta då vi är ett IT-bolag som 

lever på att leverera konsult-tjänster och lösningar 

inom området SOA. Jag tror dock att de 

anledningar jag rankat i detta dokument kan 

stämma ganska bra även på mitt eget företag – vi 

har också precis som alla andra en befintlig Legacy 

att hantera och som vi vill alternativt  tvingas leva 

med ett tag till, därför är inkapsling och 

standardiserade gränssnitt samt flexibilitet viktigt. 

Även de lösningar vi levererar t kunder, som kanske 

har byggts före den tid då SOA var aktuellt / 

möjligt, måste vi också i flera fall nöja oss med att 

bygga ett standardiserat gränssnitt kring, inte 

skriva om från grunden (även om det sker ibland 

det också).  

Summering av allt jag skrivit är väl att allt utgår 

ifrån att det måste finnas ett Business Case dvs det 

måste gå att beskriva ett värde för kunden (och mitt 

eget företag) som uppväger kostnader som en SOA 

medför.    

Respondent 6:    Inget svar 
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Anledning 9 

J: Eventuell egen anledning till val av SOA (kan te.x vara varför just ditt företag 

valde SOA) 

Var sedan vänlig att beskriva lite varför du valde att placera ut anledningen som du 

gjorde: 

Respondent 1:     Inget svar 

Respondent 5:     Inget svar 

Respondent 2:     Inget svar 

Respondent 6:     Inget svar 

Anledning 10 

K: Eventuell egen anledning till val av SOA (kan te.x vara varför just ditt företag 

valde SOA) 

Var sedan vänlig att beskriva lite varför du valde att placera ut anledningen som du 

gjorde: 

Respondent 1:     Inget svar 

Respondent 5:     Inget svar 

Respondent 2:     Inget svar 

Respondent 6:     Inget svar 

 

 

Var vänlig fyll i här 

Grad skala Respondent 
1 

Respondent 
2 

Respondent 5 Respondent 
6 

10 Fråga A Fråga G Fråga A  
9 Fråga B Fråga B Fråga C  
8 Fråga C Fråga A Fråga B  
7 Fråga D  Fråga E Fråga E 
6 Fråga G Fråga E Fråga D Fråga D 
5 Fråga E Fråga F Fråga F Fråga F 
4 Fråga F Fråga D Fråga G Fråga C 
3  Fråga C  Fråga G 
2    Fråga B 
1    Fråga A 
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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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