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Abstrakt 

 
Denna uppsats behandlar hur ett införande av SOA (Service Oriented 
Architecture) påverkar en organisations IT-arkitektur. IT-arkitekturen 
har stor betydelse för en organisation och det är viktigt att 
arkitekturen är anpassad efter verksamheten för att lyckas med ett 
införande. Syftet var att pröva ett ramverk innehållande faktorer som 
påverkar IT-arkitekturen vid ett införande av SOA, vilka problem 
dessa faktorer kan medföra samt förslag på åtgärder. Genom 
litteraturgranskning och tre kvalitativa intervjuer erhöll vi underlag 
för att ta fram ovan nämnda ramverk. Resultatet blev ett ramverk 
innehållande fem dimensioner av IT-arkitektur som visar att påverkan 
till stor del beror på hur väl IT-arkitekturen är anpassad till 
verksamheten. De problem som identifierades kunde till stor del 
spåras till avsaknad av en effektiv styrning och kontroll i IT-
arkitekturen. Resultatet indikerar även att ett införande bör ske genom 
att involvera hela organisationen för att uppnå ett lyckat resultat.  

 
Nyckelord: SOA, tjänsteorienterad arkitektur, IT-arkitektur, påverkan, införande 
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1 Inledning 

Dagens företag använder en mängd olika datasystem i sin verksamhet, där den 
gemensamma nämnaren är att alla system innehåller information. Information är en 
färskvara och för att uppdatera informationen måste varje system uppdateras separat, 
vilket kan vara krävande om samma information lagras på flera ställen. För att slippa 
dubbelarbete och data som lagras på flera ställen, krävs att systemen kan 
kommunicera med varandra och utbyta information. Om systemen är utvecklade för 
olika plattformar och med olika tekniker kan det vara problematiskt att skapa en sådan 
kommunikation då varje system måste programmeras om för att skapa en koppling till 
andra system. Detta resulterar till slut i en väldig härva av kopplingar mellan system, 
vilket kan vara svårt att överblicka och ännu svårare att underhålla. En sätt att hantera 
detta kan vara att införa SOA (service oriented architecture eller tjänsteorienterad 
arkitektur). Tanken och visionen bakom SOA är att det erhålls en lättrörlig IT-
arkitektur som enklare kan anpassas till företagets behov. Genom att koppla ihop alla 
system till ett centralt nav, som sköter kommunikationen och sätter upp regler, kan det 
bli det enklare att underhålla arkitekturen. 
 
Uppmärksamheten kring SOA har under de senaste åren varit omfattande och svår att 
undgå för den som finner ett intresse för IT. Tack vare, eller kanske på grund av, den 
stora uppmärksamheten, råder det en del förvirring på området hur SOA kan bidra till 
förbättringar för verksamheten och vilka konsekvenser det får framförallt för IT-
arkitekturen. SOA kan kort beskrivas som ett koncept, som bland annat innehåller ett 
tjänstelager mellan olika system, som fungerar som tolk och möjliggör 
kommunikation mellan system som vanligtvis inte interagerar med varandra. SOA 
kan därmed förlänga livslängden på system som annars skulle ha blivit obrukbara på 
grund av att de inte klarar av att kommunicera med omgivningen. Då SOA är ett 
relativt nytt koncept, är forskningen på området inte är särskilt omfattande. Den 
forskning som har bedrivits har främst behandlat hur en tjänsteorienterad arkitektur 
ska införas eller haft som mål att klargöra samt reda ut vad SOA egentligen är. En del 
författare presenterar förslag och argumenterar för hur SOA ska införas och i vilken 
ordning detta ska genomföras i form av punktprogram, program som, enligt dessa 
författare, säkerställer ett smärtfritt införande av SOA. Vi anser dock att tekniken har 
hamnat i skymundan i debatten och att det behövs en undersökning kring vilka 
konsekvenser ett införande av SOA får på IT-arkitekturen i en organisation. Det är 
anledningen till att vi skrivit denna uppsats. Tanken på att det finns ett sätt att 
integrera alla delar i verksamheten och få de att dra åt samma håll, finner vi mycket 
intressant och av denna anledning valde vi att genomföra studien. Vi tycker dessutom 
att SOA, som ett verktyg för att standardisera kommunikationen i företaget mellan 
applikationer, är tilltalande. Detta då det kan möjliggöra en IT-plattform som med sin 
anpassningsbarhet kan bidra till framgångar hos ett företag och skapa 
konkurrensfördelar, jämfört med ett företag som inte drar nytta av IT på samma sätt. 
En mer detaljerat beskrivning av SOA återfinns i (kap 2.3) och även i boken Service-
Oriented Architecture: Concepts, Technology and Design (Erl 2005) som vi anser ger 
en bra redogörelse av konceptet SOA. 
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1.1 Bakgrund 

SOA är för närvarande den populäraste konceptuella arkitekturen när IT-industrin ska 
hantera problem kring affärsintegration (Brenner & Unmehopa, 2007). Drivkraften för 
SOA inkluderar den snabba tillväxten av IT-verktyg i varje del av företagen och det 
efterföljande behovet av att integrera dessa system på ett skalbart och hanterbart sätt. 
Trenden att outsourca delar som inte utgör kärnverksamheten, inklusive outsourcing 
av IT som en funktion, bidrar ytterligare till populariteten för SOA. Med SOA 
kommer ett löfte om en övergång från monolitiska applikationer till löst kopplade 
webbtjänster som med återanvändbar kod, skriven till ett standardiserat gränssnitt, kan 
varieras och användas på flera områden i organisationen (Bort, 2005). 
Anantharangachar et al. (2006) påstår att SOA kan ses som den saknade länken 
mellan IT och affärsverksamheten i organisationer. Författarna menar att SOA skulle 
kunna överbrygga klyftan som idag finns mellan de krav som affärsverksamheten i en 
organisation ställer på IT-systemen och de system som IT-avdelningen faktiskt klarar 
av att leverera. Dessutom medverkar ökningen av fusioner, uppköp samt strategiska 
partnerskap längs leveranskedjan till att ytterligare betona nödvändigheten av att 
integrera IT-verktygen och affärsprocesserna (Brenner & Unmehopa, 2007). Även 
informationsutbytet mellan systemen underlättas med SOA, (Erl, 2005; Marshall 
2006), då arkitekturen beskrivs som ett lager mellan systemen som underlättar 
sammankoppling, eftersom en förändring i ett system endast kräver en förändring i det 
mellanliggande lagret istället för i alla anslutna system. Förhoppningen är, att med 
SOA som angreppssätt på verksamheten, ska IT-avdelningen slippa uppfinna hjulet på 
nytt, genom att graden av automatisering ökar, med hjälp av bland annat 
återanvändbar kod (Bort, 2005). Således har SOA kommit att framställas som ett 
koncept för att få IT-investeringar att gå i linje med företagets verksamhetsstrategi. 

1.2 Problemområde 

För att kunna införa SOA med ett lyckat resultat krävs att både IT och verksamhet 
fungerar i samverkan. Mycket av litteraturen fokuserar emellertid på 
verksamhetsanpassning och hävdar att frågor kring IT inte är speciellt problematiskt. 
Vi menar dock att IT är minst lika viktigt för ett lyckat införande, då IT och dess 
arkitektur realiserar SOA. Detta grundar vi på Knorr & Gruman (2006) och Linthicum 
(2007) som belyser vikten av IT samt Strnadl (2006) som argumenterar för att en 
anpassning av IT till verksamheten är av stor strategisk betydelse. 

1.2.1 IT-arkitekturens betydelse 

Vid införande av SOA i en organisation kan det, utöver verksamhetsförändringar, 
krävas förändringar i den befintliga IT-arkitekturen (Epstein et al., 2006). 
Förändringar i verksamheten anses vara mer problematiska än IT, men tekniken får 
inte hanteras för lättvindigt. När all planering och utformande av strategi är slutförd, 
återstår fortfarande att hantera och ombesörja tjänster och deras meddelandestruktur, 
tillsammans med de plattformar, applikationer och system som redan finns på plats 
(Knorr & Gruman, 2006). Vikten av IT-arkitekturen belyses även av Linthicum 
(2007) som pekar på att det idag finns många moderna, globala företag med problem 
där deras IT-arkitektur hindrar verksamheten att förändras för att kunna möta de krav 
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som marknaden ställer. Vidare påstår Linthicum (2007) att IT-avdelningar i nuläget 
hanterar betydande problem och har svårt att överhuvudtaget hänga med i det tempo 
som affärskraven ställer. IT spelar således en stor roll i företagens framgång och kan i 
värsta fall slå ut företaget om ingen uppmärksamhet riktas mot den, enligt författaren.  

1.2.2 IT-arkitekturens anpassning till verksamheten 

Vid införande av SOA i en organisation påverkas såväl affärsverksamheten som IT-
arkitekturen. Knorr & Gruman (2006) anser, att utan att tänka på IT och 
affärsverksamheten tillsammans, kan ett införande inte lyckas, eftersom IT-
arkitekturen är omfattande och beskriver standardaspekter hos tjänster. Dessa 
standardaspekter innefattar affärsprocesser, styrning och fastställda 
handlingsprinciper, processhantering, affärslogik, datahantering och åtkomst, samt 
definitioner inom gränssnitt. Dessutom innefattar den gränssnitt mellan tjänster så att 
de enkelt kan samarbeta samt ett meddelanderamverk. Det är även viktigt att förstå 
affärsverksamhetens mål, enligt Linthicum (2007), för att på så sätt kunna skapa en 
teknik som hjälper företaget att lyckas i sina affärer. Således bör företaget tydligt 
definiera vad det menar med framgång. Strnadl (2006) anser att framgång hos företag 
är beroende av dess IT-funktion eftersom IT-infrastrukturen har blivit så involverad i 
affärsprocesser och informationshantering. Vidare hävdar han att IT-arkitekturen har 
kommit att bli en strategisk tillgång för hela organisationen tack vare att IT är så hårt 
knuten till verksamheten och att så mycket avgörs av vad IT möjliggör eller förhindrar 
i företaget.  
 
För att sammanfatta problemområdet har vi identifierat två distinkta problem: 
 

� Ett företag påverkas i stor utsträckning av sin IT-arkitektur. 
 

� Att få IT-arkitekturen att gå i linje med affärsverksamheten är av stor 
betydelse för företagets förmåga att snabbt kunna anpassa sig till förändrade 
förutsättningar på marknaden. 

1.3 Frågeställning och syfte 

Utifrån problemområdet, där vi har behandlat IT-arkitekturens påverkan och vikten av 
att anpassa arkitekturen till verksamheten, har följande frågor arbetats fram: 
 
Vilken påverkan ger ett införande av SOA på verksamhetens befintliga IT-arkitektur? 
 
Finns det vissa vanligt förekommande problem som behöver uppmärksammas under 
införandet? 
 
Hur kan dessa problem i så fall hanteras? 
 
Syftet är att pröva ett ramverk, där vi identifierar och beskriver faktorer som påverkar 
IT-arkitekturen vid införande av SOA. Ramverket kommer även att belysa problem 
kring denna påverkan samt hur dessa problem kan hanteras. 
 



SOA: Konsekvenser för befintlig IT-arkitektur Broberg & Sandquist 

 

 9 

 

1.4 Avgränsningar 

I vår undersökning förutsätter vi att organisationens affärsprocesser redan är 
anpassade för SOA och kommer således inte undersöka hur en sådan anpassning bör 
ske. Vi kommer heller inte behandla IT-arkitekturen på en strikt teknisk nivå, med 
avseende på programkod och programkomponenter. Istället behandlar vi de ingående 
delarna på en konceptuell nivå. 
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1.5 Begreppslista 

SOA (Service Oriented 
Architecture) 

SOA, eller tjänsteorienterad arkitektur, är ett koncept 
innehållande bland annat ett tjänstelager mellan olika 
system som fungerar som tolk och möjliggör därmed 
kommunikation mellan system som annars inte 
interagerar med varandra. 

Tjänst En tjänst är en funktion i ett system som är väldefinierad, 
självständig och oberoende av sin omgivning och 
tillståndet hos andra tjänster. 

Tjänsteorientering Det representerar ett distinkt angreppssätt för att separera 
problem. Varje tjänst används för att lösa ett specifikt 
problem. 

Versionering Att skapa flera instanser av en tjänst med små variationer 
som kan finnas i systemet samtidigt. Varje variant är en 
egen version som kan utnyttjas av brukare med speciella 
krav. 

XML (eXtensible Markup 
Language) 

XML är ett textbaserat språk som används i dokument 
för utbyte av data. Det är en standard som gör att alla 
system kan läsa samma dokument. 

UDDI (Universal 
Description, Discovery 
and Integration) 
 

UDDI är en tjänst som har till uppgift att hålla reda på 
andra tjänster i en tjänsteorienterad arkitektur, ungefär 
som en telefonbok. 

SOAP (Simple Object 
Access Protocol) 
 

Ett meddelandeformat som fungerar som ett gemensamt 
språk för att kunna kommunicera mellan tjänster i SOA. 

WSDL (Web Services 
Description Language) 

WSDL är en beskrivning av en tjänst och dess datatyper. 
Innehåller information om vad som krävs för att använda 
tjänsten samt vilka uppgifter tjänsten utför. Används av 
UDDI som identifierare. 

ESB (Enterprise Service 
Bus) 

En komponent i SOA som hanterar försändelser, 
översättning mellan olika språk på försändelser och 
konvertering av trafikprotokoll. Möjliggör utnyttjande av 
en tjänst utan att konsumenten behöver veta vilket språk 
som ska användas samt var tjänsten är lokaliserad. 
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2 Teori 

I den här delen kommer vi att beskriva den teori som ligger till underlag för vår 
undersökning. Vi kommer att gå igenom övergripande begrepp såsom IT-arkitektur, 
tjänsteorientering och tjänsteorienterad arkitektur (SOA). Därutöver kommer vi att 
beskriva beståndsdelarna i SOA, där Web services som teknik utgör en stor del för att 
kunna realisera konceptet. För att få en klarare bild av hur införandet av SOA 
påverkar en organisations IT-arkitektur anser vi att det är nödvändigt att lyfta fram IT-
arkitekturens beståndsdelar. För detta tar vi Zachmans ramverk till hjälp. Vidare avser 
vi att, genom presentationen av vad tjänsteorientering är, göra läsaren införstådd i vad 
det innebär att tjänsteorientera en organisation. Slutligen syftar redogörelsen av Web 
services till att öka förståelsen för SOA, genom att påvisa en praktisk teknik för 
implementering. 

2.1 IT-arkitektur 

IT-arktitektur som term kan behandla enbart tekniska aspekter, men vi har valt att 
använda en breddad definition som får stöd av Sowa & Zachman (1992) som säger att 
arkitekturen även omfattar exempelvis strategier för företaget och processhantering. 
Detta utvecklar vi närmare i (kap 2.1.3).  
 
Jonkers et al. (2006) definierar IT-arkitektur som en sammanhängande helhet av 
principer, metoder och modeller som används i design och realisation av företagets 
organisatoriska struktur, affärsprocesser, informationssystem och infrastruktur. IT-
arkitekturen kan därmed ses som ett viktigt underlag för utveckling av IT-system då 
den fångar det väsentliga av verksamheten samt IT och dess evolution (Jonkers et al., 
2006). Hammer (1997) har en mer teknisk syn på IT-arkitekturen och den är något 
som allt mer används för att vägleda utvecklings- och produktionsprocessen av 
komplexa industriella IT-produkter och för att förbättra de relaterade 
beslutsprocesserna. IT-arkitekturen spelar enligt författaren också en viktig roll i 
balanseringen av behoven hos marknaden och av kunderna, de tekniska lösningarna 
och egenskaperna samt möjligheterna hos en organisation. Ett exempel på det, är 
möjligheten att presentera ett företags produkter på internet. Erl (2005) framhåller att 
så länge som det har funnits datorer har det funnits arkitektur, men i äldre miljöer har 
dock konstruktionen varit så okonstlad att det inte funnits behov av att definiera 
arkitekturen. Med den ökade spridningen av flerlagerapplikationer har variationerna 
av hur applikationer distribueras ökat dramatiskt (Erl, 2005).  
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2.1.1 Vad är IT-arkitektur? 

Det väsentliga i arkitektur är strukturering, enligt Hammer (1997). På detta sätt 
begränsas de möjliga designalternativen och de olika personer som är inblandade i 
design, produktion och skötsel av ett IT-system får därmed stöd för att kunna fatta 
förnuftiga beslut. Precis som för vilken designaktivitet som helst, är huvudteknikerna i 
IT-arkitekturdesign en balansering av motsägelsefulla krav, att kompromissa mellan 
ytterligheter och även elegans (Hammer, 1997). I en mer konkret beskrivning av 
Jonkers et al. (2006) hävdas att IT-arkitekturen bidrar med ritningen för att 
systematiskt kunna definiera en organisations nuvarande eller framtida omgivning, 
kopplad till en process för utveckling och skötsel. IT-arkitekturen underlättar också 
vid planering, enligt författarna, då den vägleder och optimerar en organisations IT-
investeringar och översätter affärsstrategier till implementerbara tekniska lösningar. 
Det mest karaktäristiska hos IT-arkitekturen är att den bidrar med en holistisk vy av 
verksamheten. De olika delarna (information, produkt, process, teknik och 
applikation) som IT-arkitekturen innefattar, är dock svåra att relatera till varandra, 
enligt författarna. Arkitekturen inom en viss domän kan vara optimal men exempelvis 
en högt optimerad, teknisk infrastruktur, som leder till en hög prestation till en låg 
kostnad, kan utifrån en annan domän visa sig vara för rigid och sakna den flexibilitet 
som krävs för att stödja lättrörliga och snabbt förändrade affärsprocesser (Jonkers et 
al., 2006). En god IT-arkitektur innebär, enligt Jonkers et al. (2006); Hammer (1997), 
att den bidrar med den insyn som behövs för att balansera dessa krav och för att kunna 
underlätta transformeringen av företagets strategi till den dagliga verksamheten. 

2.1.2 Vad är syftet med IT-arkitektur? 

Det övergripande målet med en IT-arkitektur är att förbättra IT-systemet och 
processen för produktutveckling. En IT-arkitektur har ett antal viktiga syften, några av 
dessa presenteras nedan (Hammer, 1997): 
 

� Att etablera ett ramverk för tillgodose kraven på IT-verksamheten. 
 

� Den formar en teknisk grund för påföljande förbättringar av systemet. 
 

� Den begränsar designalternativen för att därefter kunna genomdriva en viss 
arkitektonisk stil (till exempel central eller distribuerad arkitektur). 

 
� Den formar en bas för att reducera risker genom stödjande av de olika 

aktiviteter som måste utföras under den tidiga utvecklingsfasen. 
 

� Den formar inte enbart en grund för designen av ett system utan även för 
designen av relaterade produktions-, tjänst och underhållsprocesser. 

 
� Den formar en viktig grund för återanvändning av komponenter på den 

arkitektoniska nivån. I en objektorienteringskontext går det till exempel att 
betrakta IT-arkitekturen som ett designmönster (pattern). 

 
Jonkers et al. (2006) hävdar att en väldefinierad arkitektur är en viktig tillgång i 
positioneringen av nya utvecklingar inom kontexten av befintliga processer, IT-
system och andra tillgångar i en organisation. Den hjälper även till vid identifieringen 
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av nödvändiga förändringar. Ett väl arkitektoniskt förfarande hjälper således en 
organisation att vara innovativ och förändras genom att bidra med både stabilitet och 
flexibilitet (Jonkers et al., 2006) 

2.1.3 Zachmans ramverk 

För att utvidga begreppet IT-arkitektur i undersökningen har vi har valt att använda 
oss av Zachmans ramverk (Zachman, 1987). Ramverket kan användas för att 
analysera en organisation och vi anser att det på ett bra sätt kan fånga de aspekter som 
SOA omfattar, dessa aspekter beskrivs närmare i (kap 2.3). Ramverket är relevant för 
studien då det illustrerar vilka områden som hänsyn bör tas till under konstruktionen 
av en informationssystemsarkitektur (IS-arkitektur), det vill säga samverkan mellan 
IT och verksamheten (Goethals, et al., 2006). Zachmans ramverk för IS-arkitektur 
används, enligt Varga (2003), för utveckling och dokumentation av 
organisationsöverskridande IS-arkitektur. Syftet med ramverket är, enligt författaren, 
att bidra med en grundläggande struktur som stödjer organisationen, tillgången, 
integrationen, tolkningen, utvecklingen, hanteringen och förändringen av ett antal 
artefakter i organisationens IS. Ramverket möjliggör därmed en fokuserad 
koncentration på utvalda aspekter av IS, utan att för den skull göra avkall på det 
kontextuella eller holistiska perspektivet (Varga, 2003). Zachmans ramverk kan också 
ses som ett generellt schema för klassifikation av artefakter som designas för en 
komplex produkt, oavsett om det är en byggnad, ett flygplan eller ett 
informationssystem (Varga, 2003). 
 
Sowa & Zachman (1992) beskriver världen som entiteter, processer, platser, 
människor, tidpunkter och syften medan datorer är fyllda av bits, bytes, siffror och  
program som styr dem. Om datorerna ska kunna göra nytta, krävs det att konkreta 
världsliga saker kan relateras till abstrakta bits i datorn. Zachmans ramverk för IS-
arkitektur skapar den länken. Den bidrar med en systematisk taxonomi av koncept för 
att relatera saker i världen till representationer i datorn. För att beskriva hur arkitektur 
appliceras på ett informationssystem, kan detta illustreras med en metafor, där 
konstruktionen av datorsystem jämförs med bygget av ett hus. Ramverket utvecklar 
denna metafor genom att jämföra de perspektiv som erhålls. Detta sker genom 
beskrivandet av informationssystem samt designandet och konstruktionen av en 
byggnad. Nedan följer perspektiven som beskrivs av Sowa & Zachman (1992): 
 

� Scope: Den första arkitektoniska ritningen är en skiss som avbildar storlek, 
form, fysiska relationer och det grundläggande syftet med den slutgiltiga 
strukturen. I ramverket korresponderar detta till en sammanfattning för en 
planerare eller investerare för att denne i sin tur ska kunna uppskatta omfånget 
av systemet, dess funktioner och kostnaden. 

 
� Enterprise model: I nästa steg återfinns arkitektens ritning. Den avbildar den 

slutgiltiga byggnaden utifrån perspektivet hos ägaren, som måste leva med de 
dagliga rutinerna i affärsverksamheten. I ramverket motsvaras detta av 
affärsmodellen som utgör designen av verksamheten, affärsentiteter och 
processer samt interaktionen dessa emellan. 

 



SOA: Konsekvenser för befintlig IT-arkitektur Broberg & Sandquist 

 

 14 

� System model: Arkitektens plan är översättningen av ritningarna till 
detaljerade specifikationer utifrån designerns perspektiv. I ramverket 
representeras detta av systemmodellen designad av systemanalytikern som 
måste bestämma de dataelement och funktioner som representerar 
affärsentiteter och processer. 

 
� Technology model: Leverantören måste rita om arkitektens plan för att den ska 

motsvara konstruktörens perspektiv. Denne måste i sin tur beakta de 
begränsningar av verktyg, teknologi och material som förekommer. Detta 
korresponderar i ramverket med den tekniska modellen som måste anpassa 
informationssystemsmodellen till detaljerna hos programmeringsspråket och 
annan teknologi. 

 
� Components: Underleverantörer arbetar från planer som specificerar detaljerna 

av olika delar av undersektioner. I ramverket motsvaras detta av de detaljerade 
specifikationer som ges till programmerare, vilka skriver individuella moduler 
utan att ta hänsyn till den omgivande kontexten eller strukturen av systemet. 

 
Dessa fem perspektiv illustreras i fig. 2.1 i den lodräta kolumnen i ramverket. 
 
 What How Where Who When Why 
 Data Function Network People Time Motivation 
Scope 
 
(Plannner’s 
View 

Things 
important to 
the business 

Processes the 
business 
performs 

Locations in 
which the 
business 
operates 

Organisations
/Agents 
important to 
the business 

Events 
significant to 
the business 

Business 
goals/strategy 

Enterprise 
model  
 
(Owner’s 
View 

Entity/ 
Relation 
diagram 

Process flow 
diagram 

Logistics 
network 

Organization 
chart 

Master 
schedule 

Business plan 

System 
Model 
 
(Designer’s 
View) 

Data model Data flow 
diagram 

Distributed 
system 
architecture 

Human 
interface 
architecture 

Processing 
structure 

Knowledge 
architecture 

Technology 
Model 
 
(Builder’s 
view) 

Data design Structure 
chart 

System 
architecture 

Human/ 
Technology 
interface 

Control 
structure 

Knowledge 
design 

Components Data 
definition 
description 

Program Network 
architecture 

Security 
architecture 

Timing 
definition 

Knowledge 
definition 

 

Figur 2.1: Zachmans “Framework for Information System Architecture”. (efter Sowa & Zachman, 1992). 

 
Den horisontella raden i ramverket, enligt fig. 2.1, korresponderar till de engelska 
orden: what, how, where, who, when och why. Vad dessa ord förmedlar är vilka 
entiteter som involveras, hur dessa entiteter hanteras, var entiteterna är lokaliserade, 
vem som arbetar med systemet, när en händelse uppstår och varför dessa händelser 
uppstår. Dessa beskrivs mer utförligt nedan (Zackman, 1987; Sowa & Zachman, 
1992): 
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� The data (what): Beskriver de data som ingår i informationssystemet och 
relationen mellan dessa data. 

 
� The function (how): Beskrivning av hur de data som ingår i systemet används, 

till exempel i form av en process. 
 

� The network (where): Beskriver kopplingen mellan olika komponenter. 
 

� The people (who): Beskriver designen av den organisatoriska infrastrukturen i 
form av allokering av arbete och strukturen av auktoritet och ansvar. 

 
� The time (when): Beskriver relationen mellan två händelser, till exempel en 

specifik tidpunkt som startar en process eller en händelse.  
 

� The motivation (Why): Beskriver verksamhetens målsättning och syfte i form 
av strategier och/eller metoder.  

2.2 Tjänsteorientering  

Trots det faktum att många kunder och fristående mjukvaruförsäljare har 
implementerat SOA-baserade applikationer, integrationslager och lösningar i flera år, 
finns det, enligt Fergusen & Stockton (2005), fortfarande ingen generellt accepterad 
definition av en ”tjänst” eller vad ”tjänsteorienterad” innebär. Fergusen & Stockton 
(2005) definierar det emellertid som att en tjänst ur ett tekniskt perspektiv har ett 
väldefinierat gränssnitt med en meddelandefunktion, en samling av namngivna 
operationer och i drift en bindning till en dokumenterad nätverksadress. Termen 
tjänsteorienterad har, enligt Erl (2005), existerat ett tag och har använts i olika 
kontexter och för olika syften, men det som varit konstant under dess existens har 
dock varit att den representerar ett distinkt angreppssätt för att separera problem, 
vilket är den definition vi valt att använda oss av i denna studie. Detta innebär således 
att logiken som krävs för att lösa ett stort problem bättre kan konstrueras, utföras och 
hanteras om det bryts ner i mindre delar. Varje del riktar sig till en specifik del av 
problemet. Erl (2005) påpekar att det här angreppssättet överskrider teknik- och 
automatiseringslösningar och är en etablerad och generell teori som kan användas för 
att lösa en mänga olika problem. En tjänsteorienterad organisation hanterar således 
sina tjänster som separata entiteter som kan presenteras i en tjänsteorienterad 
arkitektur. Där kan de, individuellt eller gemensamt, bidra till användbara funktioner 
genom att till exempel Web services-applikationer knyter samman de aktuella 
tjänsterna. 

2.3 SOA som koncept 

2.3.1 Vad är SOA? 

När arkitektur paras ihop med begreppet tjänsteorientering, hävdar Erl (2005) att det 
får en teknisk innebörd och att tjänsteorienterad arkitektur är en term som 
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representerar en modell i vilken logiken bryts ner i mindre, distinkta enheter, vilka 
sedan kan distribueras som tjänster. Brenner & Unmehopa (2007) förklarar 
tjänsteorienterad arkitektur som en arkitektur designad för att möjliggöra en miljö 
med tjänster som kan kommunicera med varandra. En tjänsteorienterad arkitektur 
synliggör tjänster med hjälp av gränssnitt som beskriver hur interaktionen mellan 
applikationer ska ske, vilken är en av de viktigaste aspekterna i tjänsteorienterad 
arkitektur, närmare bestämt att separera tjänstens implementering från dess gränssnitt 
(Brenner & Unmehopa, 2007). Många företag har, enligt Linthicum (2007), infört 
någon form av SOA i sin organisation med syfte att erhålla en lättviktsarkitektur som 
kan svara mot förändrade marknadskrav i nära nog realtid. Detta innebär också att 
system som tynat bort nu får en renässans när de kan kommunicera med omvärlden. 
När SOA är på plats, kan företag använda existerande system i en dynamisk miljö och 
transformera de vitala delarna i ett system till tjänster som kan sättas samman till nya 
lösningar (Linthicum, 2007). Med SOA skapas även ett tjänstelager mellan alla 
system, som fungerar som tolk mellan systemen och som en säkerhetsfunktion mot 
omgivningen, eftersom det enbart är tjänstelagret som släpps ut genom brandväggen 
(Marshall, 2006). Det skiljer sig från det traditionella sättet för hur ett system 
kommunicerar med omvärlden, som enligt Marshall (2006) har varit direktkontakt 
genom en brandvägg, vilket har medfört säkerhetsrisker. Riskerna har uppstått då det 
krävts många öppningar för att alla system ska fungera, vilket också inneburit många 
sårbarhetspunkter där kommunikationen mellan systemen kan fallera. SOA har även 
beskrivits som ett paradigm av Oasis (2006) för att organisera och utnyttja 
distribuerade kapaciteter, som kan vara kontrollerade av olika ägardomäner. Det är 
inte nödvändigtvis en ett-till-ett korrelation mellan den kapacitet och det behov som 
finns. Det är inte heller säkert att ett behov går att möta med en enskild kapacitet. 
Rollen som SOA har i det hela, är att bidra med ett ramverk för att kombinera behov 
och kapaciteter samt för att sammanlänka kapaciteter för att möta specifika behov 
(Oasis, 2006). 

2.3.2 Realisering av SOA 

SOA kräver inte någon specifik teknologi för att realiseras, men Web services har 
blivit en sorts standard för att förverkliga SOA (Brenner & Unmehopa, 2007). Web 
services är en mjukvara, som använder sig av ett standardiserat språk för att 
möjliggöra kommunikation mellan olika datorprogram. Språket som används kan 
exempelvis utgöras av XML (Nandigam et al., 2005). Den viktigaste delen av Web 
services är, enligt Erl (2005), det publika gränssnittet, vilket är en central del som ger 
en tjänst en identitet och möjliggör åtkomst till gränssnittet. Protokollet som ligger 
bakom Web services, SOAP (Simple Objekt Access Protocol), var ursprungligen 
designat för att skapa en enhetlig kommunikation med hjälp av ett standardiserat 
format (XML). Företag insåg i ett tidigt skede potentialen i SOAP som verktyg för att 
kunna förbättra sin eBusiness-verksamhet och det kom senare att utvecklas till en ren 
webb-baserad teknologi som kunde hjälpa till att överbrygga olikheter mellan de olika 
delarna i företagen. Konceptet som togs fram, var Web services. Det är dock viktigt 
att påpeka, att enbart en Web services-implementation gör ingen SOA. Det som krävs 
för att det ska kunna kallas för SOA, är en hel arkitektur med tjänster som är kopplade 
till varandra (Erl, 2005). 
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2.3.3 Styrning och kontroll genom SOA-governance 

En av de faktorer som är viktigast för att uppnå en fungerande arkitektur är, enligt van 
den Berg et al. (2007), styrning och kontroll (SOA-governance). Utan en fungerande 
styrning och kontroll går det inte att identifiera de tjänster som finns i arkitekturen. 
Därmed omöjliggörs återanvändning, som är en av grundpelarna inom SOA. För ett 
enskilt projekt är det oftast enklare att utveckla egna komponenter från grunden, 
istället för att försöka hitta ägarna till befintliga tjänster och begära att de anpassas till 
de egna behoven. SOA-governance kan då se till att nya tjänster utvecklas med 
återanvändning i tanken och att gamla tjänster går att identifiera. Ytterligare ett 
argument, är att SOA riskerar att bli väldigt komplext utan styrning och kontroll 
eftersom mängden tjänster och applikationer kan bli svår att överblicka i en stor 
organisation. Om ett tydligt regelverk finns på plats, kan dessa problem undvikas till 
stor del, då tjänster inte driftsätts utan att det först kontrolleras huruvida de har en 
central verksamhetsroll eller kanske de i själva verket redan finns någon annanstans i 
organisationen (van den Berg, 2007). Nedan följer några exempel på situationer som 
riskerar att uppkomma utan en fungerande SOA-governance (van den Berg, 2007):  
 

� Vilda västern SOA. 
Detta sker när tjänster introduceras i stor skala utan någon form av 
koordination. Ingen vet hur många tjänster som finns i arkitekturen eller hur de 
ska identifieras, än mindre hur de ska kunna återanvändas. I det här fallet finns 
ett stort behov av en hanteringsfunktion som kan sköta koordinationen. Det 
krävs att regler införs kring skapandet och hanteringen av tjänster. 
 

� Duplicerad SOA 
I den här situationen existerar det för många tjänster, som helt eller delvis 
överlappar varandras funktionalitet. I en sådan situation finns inte något 
regelverk kring återanvändning. Däremot kan det finnas regler kring 
underhållet av tjänster till skillnad från vilda västern SOA.  
 

� Inhandlad SOA 
I det här fallet finns det en infrastruktur för SOA på plats, men den används 
knappt. Det här är en situation i vilken tjänster får lite eller ingen 
uppmärksamhet från affärsverksamheten och därmed inte används i någon 
större utsträckning. För att lösa en sådan situation krävs mer involvering från 
organisationen samt ett klargörande över vem som är ansvarig för införandet 
av SOA i företaget. 
 

För att sammanfatta det hela är det svårt att dra fördel av SOA fullt ut, om inte en 
fungerande SOA-governance finns i organisationen. Det kan rent av uppstå en 
situation i vilken situationen för IT är värre än tidigare; med mindre flexibilitet, 
mindre återanvändning och en ogenomtränglig massa av tjänster som ingen har 
överblick över. 

2.3.4 Nyttan med SOA 

Organisationer implementerar SOA, enligt Linthicum (2007), främst av två orsaker. 
Den första orsaken är den ökade förmågan att spara pengar, som annars skulle gå till 
utveckling av system, genom återanvändningen av tjänster. Den andra orsaken är 
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efterfrågan på en mer flexibel IT-infrastruktur som enklare och snabbare kan anpassa 
sig till de föränderliga affärskrav som ställs, vilket i sin tur bidrar till en stor strategisk 
fördel som kan ge verksamheten en bättre chans för överlevnad i det långa loppet. En 
fördel med SOA, enligt Ulfelder (2006), är att du kan ta en tjugo år gammal 
monolitisk programvara programmerad i COBOL1 och göra den tillgänglig som en 
funktionell komponent, vilket leder till att andra program i SOA-arkitekturen, som 
inte tidigare kunnat kommunicera med det aktuella programmet, kan utnyttja dess 
tjänster. Även Oasis (2006) anser att den främsta anledningen till att implementera en 
arkitektur baserad på SOA är att minska kostnaderna i organisationen, men även att 
främja tillväxten av storskaliga affärssystem och att underlätta internetbaserad 
åtkomst av tjänster. Värdet av SOA ligger i att arkitekturen tillhandahåller ett enkelt, 
skalbart paradigm för att organisera stora nätverk av system. Dessa kräver 
interoperabilitet för att realisera värdet i de enskilda komponenterna och en 
mjukvaruarkitekt som använder SOA-principer är bättre utrustad för att utveckla 
system som är skalbara, utvecklingsbara och hanterbara (Oasis, 2006). Tack vare att 
systemen som utvecklas har dessa egenskaper, möjliggörs en IT-portfölj som är 
anpassningsbar till varierande behov i en specifik problemdomän eller 
processarkitektur.  Den infrastruktur som SOA uppmuntrar till är också mer lättrörlig 
och uppmärksam än en infrastruktur som bygger på ett exponentiellt antal ett-till-ett 
gränssnitt, vilket gör att SOA bidrar med en stabil grund för en lättrörlig verksamhet 
och anpassningsbarhet (Oasis, 2006). 

2.3.5 Rekommendationer för införande av SOA 

Zhao (2006) framhåller, att de rekommenderade sekvenser i vilken SOA införs i en 
organisation, utgörs av tre olika steg. Det första steget är planering av SOA, och dess 
mål är att etablera en grund för ett organisationsöverskridande införande av SOA. Det 
andra steget är arbetsgrupper, som vanligtvis är en förlängning av den befintliga 
företagsarkitekturen. Detta ligger även till grund för det sista steget, SOA i praktiken. 
Detta steg inkluderar utveckling och dokumentation av strategiplaner, styrning och 
tillvägagångssätt för bland annat koordinationen av införandet av SOA som berör hela 
organisationen samt fastställande av tjänster. Bednarz (2007) påpekar att 
organisationen under ett införande av SOA, bör börja med sådana affärsprocesser som 
tidigare varit öppna för omvärlden, exempelvis en affärsprocess som involverar 
leverantörer eller kunder som tidigare kunnat beställa företagets produkter online. 
Fördelen att börja med sådana processer är, enligt Bednarz (2007), att det då finns en 
vana hos de personer som kontrollerar den aktuella applikationen kring att släppa in 
andra system, vilket underlättar när det byggs system kring den aktuella applikationen 
som behöver åtkomst till densamma. Bednarz (2007) poängterar också att det är 
viktigt med styrningen av IT för ett lyckat införande av SOA, det vill säga att veta 
vilka system som är anslutna och att försäkra sig om att tjänster som tas i bruk 
verkligen hör hemma där. 
 
Många som arbetar med implementering av SOA, anser, enligt Knorr & Gruman 
(2006), att det svåraste är omformandet av de affärsprocesser som ligger till grund för 
arkitekturen och förändringen av roller och ansvar som följer på det. Därmed inte sagt 

                                                 
1 COBOL (Common Business Oriented Language) är ett av de tidigaste högnivåspråken som 
fortfarande är i användning idag. Det togs fram under tidigt 1950-tal och det beräknas att 80% av alla 
dagliga affärstransaktioner genomförs på plattformar som körs på COBOL. (Kumnick, 2006) 
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att den tekniska biten är enkel. När all planering och utformande av strategi är 
slutförd, återstår fortfarande att hantera och ombesörja tjänster och deras 
meddelandestruktur tillsammans med de plattformar, applikationer och system som 
redan finns på plats (Knorr & Gruman, 2006). Att införa SOA är en process, där målet 
är en maximalt lättviktig infrastruktur. Dock kan inte allting genomföras samtidigt. En 
organisation får börja med de relaterade affärsprocesser som tydligt skulle dra nytta 
av ökad flexibilitet. Ett sådant exempel är där marknadsförutsättningarna ständigt 
förändras eller där nya tjänster snabbt måste kunna lanseras för att möta 
konkurrensen. Någonstans däremellan möts top-down angreppssättet och bottom-up 
realiteten hos existerande mjukvaror och infrastruktur (Knorr & Gruman, 2006). 
Linthicum (2007) poängterar vikten av att tydligt definiera problemområdet för att 
kunna avgränsa SOA-implementeringen, då det sällan är framgångsrikt att införa SOA 
överallt i företaget samtidigt. Istället anser han att det oftast är mer framgångsrikt att 
börja i liten skala. 

2.3.6 Förändringskrav 

En förutsättning för en lyckad implementering av SOA, är att företagets teknologi är i 
linje med de krav som SOA ställer på verksamheten. I ett exempel från bankvärlden, 
som presenteras av Nancy (2007), framkommer att ett SOA-projekt skulle misslyckas 
utan den rätta teknologin. Således måste verksamhetens teknologi möta vissa krav för 
att möjliggöra en lösning baserad på SOA. Vidare hävdar hon att teknologin som skall 
utgöra SOA behöver ha öppna standarder, möjliggöra snabba installationer, vara enkel 
att använda för utvecklare och slutanvändare samt vara smidig. Om denna viktiga 
aspekt förbises, kan det enligt Knorr (2006), antingen resultera i ett harmoniskt och 
skalbart system eller en rörig spagettistruktur utan informationsutbyte mellan 
systemen. Det mål som alla bör ha i åtanke vid införandet av SOA, men som få 
organisationer någonsin kommer att nå, är en organisationsinfrastruktur som fungerar 
som en gigantisk tjänstebaserad metaapplikation som kan möta alla typer av 
affärskrav (Knorr 2006). 

2.3.7 Komplexitet 

De krav som SOA ställer på anpassningen av affärsprocesser och IT samt de 
förändringskrav som ställs, bidrar till att implementeringen av SOA är en komplex 
procedur. I en nyligen genomförd undersökning av Information Week, ansåg 32 % av 
de tillfrågade att SOA inte hade uppfyllt deras förväntningar och 58 % ansåg att SOA 
ökade komplexiteten i IT-systemen istället för att förenkla de (Babcock, 2007). Att 
uppnå en tjänsteorienterad arkitektur är svårt, hävdar Babcock (2005), eftersom SOA 
involverar mer än bara ett antal tjänster som används genom ett antal applikationer. 
Han påstår att det krävs en fundamental förändring i IT-organisationers 
tillvägagångssätt för mjukvaruutveckling och en bredare roll för 
verksamhetsanalytiker samt att det krävs en tydlig förståelse för de anställdas och 
kundernas behov. Därutöver krävs en plan för att hantera och säkra viktiga tjänster. 
Vidare argumenterar han, att övergången från monolitiska applikationer till en 
tjänsteorienterad arkitektur innefattar ett helt nytt sätt att se på saker och ting. 
Förändringens omfattning kan liknas vid övergången från mainframes till client-
server system (Babcock, 2005). Även Erl (2005) hävdar att implementeringen av 
SOA kan vara en börda och poängterar att en förändrad inställning krävs, eftersom 
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affärslogiken nu behöver bli sedd inom en tjänsteorienterad kontext. Att applicera 
denna kontext kräver också en förändring i automationslogiken då lösningar nu 
behöver byggas med stöd för tjänsteorientering. Slutligen påstår han att en ny teknisk 
arkitektur medför introduktion av ny teknologi och nya krav på befintlig infrastruktur. 

2.3.8 Vanliga missuppfattningar om SOA 

Följande citat (fri översättning) presenteras av Erl (2005, p. 56-59) och sammanfattar 
några av de vanligaste missförstånden kring vad SOA är. 
 
Påstående: “En applikation som använder Web services är tjänsteorienterad.” 
 
Detta handlar om hur SOA definieras, enligt Erl (2005), då det är skillnad mellan 
SOA som en abstrakt modell och SOA baserad på Web services och 
tjänsteorientering. För att realisera de potentiella fördelarna i SOA, baserad på Web 
services, måste en standard tas fram för hur Web services positioneras och designas 
utifrån tjänsteorienterade principer. Beroende på hur förväntningarna på SOA ser ut, 
kan ovanstående påstående vara korrekt eller ej, beroende på vad som förväntas av en 
distribuerad arkitektur (Erl, 2005). 
 
Påstående: ”SOA är ett annat namn för Web services.” 
 
Erl (2005) påpekar att termen ”SOA” har använts frekvent i marknadsföringssyfte och 
blivit ett buzzword som rider på vågen som skapats genom framgången för Web 
services. Det faktum att SOA implementeras med hjälp av Web services har lett till 
visst tvivel kring själva termen och en del menar att ”stöd för SOA” egentligen bara är 
en omdöpning av ”stöd för Web services”. SOA är dock inte en uppfinning av media 
eller en marknadsföringsgimmick, utan SOA är en legitim och etablerad teknisk term 
som representerar en distinkt arkitektur som i sin tur är baserad på en uppsättning 
distinkta principer (Erl, 2005).  
 
Påstående: ”SOA förenklar distribuerad data.” 
 
Principerna bakom SOA är relativt enkla, enligt Erl (2005), men att applicera dessa i 
verkligheten kan visa sig svårt eftersom det krävs att det genomförs en grundlig 
analys och att designprinciperna följs hos tjänsteorientering för att realisera de 
fördelar som SOA erbjuder. En typisk SOA-implementering kräver mer forskning än 
lösningar som skapats under tidigare plattformsskiften vilket till stor del beror på den 
breda tekniska plattform som Web services utgör (Erl, 2005). 
 
Påstående: ”När du gått över till SOA blir allting interoperabelt.”  
 
Erl (2005) påstår att det är uppmärksamheten från media och marknadsföringen som 
har bidragit till denna myt och många tror att genom att bygga tjänsteorienterade 
lösningar kommer hela deras tekniska miljöer att automatiskt omvandlas till en 
förenad integrerad miljö, vilket förvisso är det ultimata målet, men som kräver 
investeringar, analys och framförallt en stor andel standardisering av IT-miljön. 
Genom användandet av Web services kommunikationsramverk går det att separera 
och gömma allt som är privat kring en viss lösning, dess plattform och dess teknologi 
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genom användandet av en tjänsteorienterad arkitektur. Det etablerar ett förutsägbart 
kommunikationsmedium för att göra applikationer åtkomliga via Web services (Erl, 
2005). Detta skapar dock inte automatiskt en standardrepresentation av informationen 
som är åtkomlig via Web service-lagret, utan SOA med hög kvalitet kräver att 
individuella tjänster rättar sig efter designstandarder, interoperabilitet, 
återanvändbarhet och andra fördelar som måste vara fullt genomförda (Erl, 2005). 

2.4 Principer för SOA 

SOA är, enligt Oasis (2006), ett sätt att organisera lösningar, som förespråkar 
återanvändning, tillväxt och interoperabilitet. Det är inte i sig en lösning på 
domänproblem, utan ett sätt att öka värdet både från kapaciteter som ägs lokalt och de 
som kontrolleras av andra. Visibilitet är ett nyckelkoncept som används av Oasis 
(2006) för att beskriva den paradigm som SOA utgör. Det uppnås genom 
tjänsteregistret (service description), som innehåller den nödvändiga information som 
krävs för att interagera med tjänsten. Tjänsteregistret innehåller också information om 
vad som uppnås när tjänsten tas i bruk samt villkoren för att använda tjänsten. 
Entiteter som erbjuder kapacitet fungerar som tillhandahållare (service providers) och 
de som utnyttjar dessa tjänster kallas konsumenter (service consumers) (Oasis, 2006). 
Flera roller kan innehas samtidigt, då en tillhandahållare även kan fungera som 
konsument, när den använder en annan tillhandahållares tjänster (Brenner & 
Unmehopa, 2007). Tjänsteregistret tillåter dessutom potentiella konsumenter att 
avgöra om tjänsten är lämplig för det aktuella behovet och avgör om konsumenten 
uppfyller de krav som ställs för att få använda tjänsten. Tjänstekontrakt i sin tur 
fungerar som ett avtal mellan två parter i en tjänsteorienterad arkitektur och som 
sådant kan det innefatta en mängd olika saker såsom tjänstekvalitet, gränssnitt och 
kommersiella överenskommelser (Oasis, 2006). 
 

 
Figur 2.2: Grundkomponenterna i SOA. (Jardim-Goncalves R. et al., 2006, p. 4) 

 
En av de viktigaste aspekterna med en tjänsteorienterad arkitektur är att den separerar 
tjänstens implementering från dess gränssnitt. Tjänsterna i SOA ska även vara löst 
kopplade, vilket innebär att de har få eller inga beroenden kopplade till sig. Genom att 
enbart använda tjänsten genom det publicerade gränssnittet uppnås lös koppling. 
(Brenner & Unmehopa, 2007) 
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2.4.1 Återanvändbarhet 

 

 
Figur 2.3: Återanvändbarhet: En återanvändbar tjänst exponerar återanvändbara operationer. (Erl, 2005, p. 

293) 

 
Tjänsteorientering förespråkar återanvändning hos alla tjänster, oavsett om 
omedelbara krav för återanvändning existerar (Erl, 2005). Genom att applicera 
designstandarder som gör varje tjänst potentiellt återanvändbar, ökar möjligheterna att 
kunna tillmötesgå framtida krav med mindre ansträngningar i utvecklingsarbetet. 
Vidare hävdar Erl (2005) att då en tjänst är en samling av relaterade operationer, är 
det därför logiken hos de individuella operationerna som måste vara återanvändbar för 
att kunna representera en återanvändbar tjänst. 

2.4.2 Lös koppling 

 

 
Figur 2.4: Lös koppling: Tjänster begränsar beroenden till tjänstekontraktet, vilket tillåter underliggande 

tillhandahållar- och konsumentlogik att vara löst kopplade. (Erl, 2005, p. 297) 

 
Erl (2005) argumenterar för betydelsen av att kunna hantera oförutsedda förändringar 
på ett effektivt sätt, då IT och dess omgivning förändras kontinuerligt. Att förverkliga 
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denna form av lättrörlighet görs genom att åstadkomma löst kopplade relationer 
mellan tjänsterna. Han definierar löst kopplat som det tillstånd, i vilken en tjänst får 
kunskap av en annan tjänst, medan den ursprungliga tjänsten förblir oberoende av den 
andra tjänsten. En lös koppling uppnås i sin tur genom användning av kontrakt som 
tillåter tjänster att interagera med varandra inom fördefinierade parametrar. 
Återanvändning av tjänster som behandlades tidigare möjliggörs i sin tur genom en 
lös koppling, då tjänsterna är fria från snäva beroenden av andra. Detta ökar 
tjänsternas tillgänglighet för återanvändningstillfällen (Erl, 2005). 

2.4.3 Komponering 

 

 
Figur 2.5: Komponering: UpdateEverything-operationen kapslar in en tjänstekomposition. (Erl, 2005, p. 

301) 

 
En tjänst kan representera ett utbud av logik från alla typer av källor, inkluderat andra 
tjänster (Erl, 2005). Huvudorsaken för denna princip, enligt författaren, är att försäkra 
sig om att tjänster är designade så att de kan medverka som effektiva medlemmar av 
andra tjänstekompositioner. På en mer abstrakt nivå kan en tjänst utgöras av flera 
andra tjänster. Vidare påpekar Erl (2005) att komponering kan ses som ytterligare en 
form av återanvändning, vilket får till följd att operationer behöver designas på ett 
standardiserat sätt. 



SOA: Konsekvenser för befintlig IT-arkitektur Broberg & Sandquist 

 

 24 

2.4.4 Autonomi 

 

 
Figur 2.6: Autonomi: (Erl, 2005, p. 304) 

 
Autonomi kräver att utbudet av logik som exponeras av en tjänst existerar inom en 
explicit gräns (Erl, 2005). Detta tillåter tjänsten att exekvera självstyrning av all dess 
behandling. Det eliminerar även beroendet av andra tjänster, vilket befriar tjänsten 
från kopplingar som kan hämma dess utveckling och utplacering. Autonomi kan 
därmed ses som en princip som befrämjar lösa kopplingar, då tjänsterna tillåts styra 
sig själva vid dess behandling (Erl, 2005). 
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2.4.5 Tillståndslös 

 

 
Figur 2.7: Tillståndslöshet: (Erl, 2005, p. 308) 

 
Tjänster skall minimera mängden sparad information de behandlar och tiden som de 
lagrar dessa data, då tillståndsinformation är specifik till en viss aktivitet (Erl, 2005). 
Under tiden en tjänst behandlar ett meddelande har den ett tillfälligt tillstånd (state). 
Om den behåller detta tillstånd för länge har den inte möjlighet att svara på andra 
förfrågningar, vilket då kommer att påverka tillgängligheten för andra förfrågningar. 
Tillståndslös (stateless), är den föredragna statusen för tjänster och den som även 
förespråkar återanvändbarhet samt skalbarhet. För att en tjänst ska kunna uppnå detta 
krävs att de individuella operationerna designas med tillståndslöshet i tankarna (Erl, 
2005). 

2.5 Web services 

Idén bakom Web services är att skapa en ren, webb-baserad och distribuerad 
teknologi som förenar konceptet av en standardiserad kommunikationsstruktur för att 
överbrygga de olikheter som existerar mellan och inom organisationer. Web services 
kan då ses som ett instrument för att uppnå en tjänsteorienterad arkitektur (Erl, 2005). 
Web services använder XML som språk för kommunikation, IP (internet protocol) för 
överföring av kommunikation och en kombination av SOAP, WSDL och UDDI för att 
utbyta information mellan olika tjänster (Ma, 2005). Standardiseringsorganet W3C 
(2004) beskriver Web services som ett mjukvarusystem, designat för att stödja 
interoperabel maskin-till-maskin-interaktion över ett nätverk, med ett gränssnitt som 
beskrivs i ett maskinellt hanterbart format (WSDL). Andra system interagerar med 
Web service på det sätt som föreskrivs av dess beskrivning med hjälp av SOAP-
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meddelanden, vanligtvis genom HTTP och XML tillsammans med andra Web-
relaterade standarder (W3C, 2004). 

2.5.1 XML  

XML (Extensible Markup Language) är en undergrupp av SGML (Standard 
Generalized Markup Language) som tillåter användningen av etiketter och attribut för 
att forma data (Ma, 2005). Detta vitt använda metaspråk tillåter organisationer att 
lägga till intelligens till rå dokumentdata (Erl, 2005). Brenner & Unmehopa (2007) 
beskriver XML som ett textbaserat språk som används för dokument för utbyte av 
data. 

2.5.2 SOAP  

Då all kommunikation mellan tjänster är meddelandebaserad måste 
meddelandestrukturen vara standardiserad så att alla tjänster, oavsett härkomst, 
använder samma format och transportprotokoll (Erl, 2005). SOAP (Simple Object 
Access Protocol) används på så sätt som ett medel för att bemöta detta krav och har i 
sin tur accepterats som ett standardiserat transportprotokoll för meddelanden 
hanterade av Web services, SOAP är genom detta ett plattformsoberoende, XML-
baserat protokoll för avlägsen eller lokal metodanropning. SOAP definierar ett XML-
baserat ramverk för enkelriktat meddelandeutbyte, som använder sig av antingen 
HTTP eller SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) som transporteringsmekanism. 
(Ma, 2005) Ett SOAP-meddelande paketeras inuti en behållare (envelope), vilken har 
ansvaret att magasinera alla delar av meddelandet (Erl, 2005). Varje meddelande kan i 
sin tur innehålla ett sidhuvud (header), vilket är ett område avsett att hantera 
metainformation, det faktiska meddelande hanteras av en kropp (body), vilket typiskt 
består av XML-formaterad data (Erl, 2005). 
 

2.5.3 WSDL  

 

 
Figur 2.8: WSDL:s roll i SOA. (Erl, 2005, p. 131) 
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Cerami (2002) beskriver WSDL (Web Service Description Language) som en 
specifikation som definierar hur Web services ska beskrivas med hjälp av en 
gemensam XML-vokabulär. WSDL beskriver fyra stycken kritiska delar av data för 
att kunna möjliggöra en plattformsoberoende tjänst: 
 

� Gränssnittsinformation för beskrivningen av alla publikt tillgängliga 
funktioner 

 
� Datatypsinformation för alla meddelandeförfrågningar och meddelandesvar. 

 
� Bindningsinformation om vilket transportprotokoll som skall användas. 

 
� Adressinformation för lokaliseringen av den specificerade tjänsten. 

 
Mer specifikt representerar WSDL ett kontrakt mellan tillhandahållare och konsument 
om den tjänst som ska utbytas (Cerami, 2002). Med hjälp av WSDL-definitioner 
uppnås lös koppling mellan tjänster, enligt Erl (2005), vilket innebär att respektive 
tjänst enbart behöver känna till informationen i tjänstekontraktet och inte någon 
specifik information om respektive tjänst för att kunna kommunicera med den. 
 

2.5.4 UDDI  

 

 
Figur 2.9: UDDI:s roll i SOA.  (efter Jardim-Goncalves R. et al., 2006, p. 4) 

 
UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) är ett plattformsoberoende 
ramverk för att beskriva tjänster. För att Web services ska vara meningsfulla krävs det 
information om tjänsten, utöver den rent tekniska specifikationen. Det centrala med 
UDDI är representationen av data och metadata om Web services. Ett UDDI-register 
erbjuder således en standardiserad mekanism för att klassificera, katalogisera och 
hantera Web services så att de kan identifieras och användas. (Oasis, 2004) 
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3 Metod 

3.1 Undersökningsform 

3.1.1 Konstruktivistiskt synsätt 

Det konstruktivistiska synsättet strävar inte efter att förneka eller bekräfta hypoteser, 
till skillnad från positivistisk forskning, utan det konstruktivistiska synsättet försöker 
identifiera, upptäcka och förklara hur alla faktorer i en viss social omgivning är 
relaterade och beroende av varandra. Målet är att skapa en djup förståelse av en 
möjligen unik kontext (Checkland & Holwell, 1998). Denna studie tillämpar ett 
konstruktivistiskt synsätt där målet inte är att pröva en hypotes utan att skapa en 
förståelse kring begreppet SOA och att försöka identifiera problem som kan uppstå 
vid en implementering av SOA samt hur dessa problem i sin tur kan hanteras. Vår 
studie hanterar en unik kontext på det sätt att de organisationer som ingår i studien 
kan ses som sociala konstruktioner. En rent objektiv studie som enkelt kan upprepas, 
är därför svår då den sociala kontexten, som är i fokus i det konstruktivistiska 
synsättet, skiljer sig mellan olika organisationer, det vill säga olika grupper eller 
kulturer upplever världen annorlunda (Oates, 2006). Enligt det konstruktivistiska 
synsättet har forskaren ingen neutral ståndpunkt, utan deras värderingar och 
antaganden kommer att styra studiens riktning (Oates, 2006). Ett av de 
tillvägagångssätt vi använde i vår strävan att uppnå neutralitet i studien, är 
tillämpandet av en semi-strukturerad intervjuform. På så sätt lät vi informanten till 
viss del styra intervjuns riktning, samtidigt som vi utgick ifrån en intervjuguide med 
ett antal frågor som vi alltid eftersträvade att försöka få svar på. 

3.1.2 Kvalitativ metod 

Den undersökningsmetod som vi ansåg var bäst lämpad för att besvara vår 
frågeställning, var det kvalitativa tillvägagångssättet, eftersom vi antog ett 
konstruktivistiskt synsätt. Anledningen är att informationen vi förväntade oss att 
erhålla, betecknas som verbala formuleringar och då kvalitativa metoder hanterar 
detta på ett bättre sätt än kvantitativa, föll det sig naturligt att använda sig av ett 
kvalitativt tillvägagångssätt (Backman, 1998). En enkätstudie i det här fallet ansåg vi 
inte hade kunnat ge oss den djupa förståelse för området som vi eftersträvade. 
 
Vi valde att genomföra intervjuer för att få utförligare information som syftar till att 
besvara våra frågor samt ha möjlighet att direkt ställa följdfrågor i enlighet med det 
konstruktivistiska synsättet. Enligt Oates (2006) är den typen av undersökningsform 
lämplig när forskaren vill ha detaljerad information från undersökningsobjektet. Även 
då frågorna är komplexa eller öppna i sin natur, är en intervju en passande 
undersökningsform. Den intervjuform som vi valde är den semistrukturerade 
intervjun, då vårt syfte var explorativt. En semi-strukturerad intervju möjliggör en 
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flexibel intervju med informanten, då frågorna inte behöver ställas i den ordning de är 
nerskrivna, utan kan läggas fram i en ordning som bättre passar till den aktuella 
situationen. Det går även bra att ställa frågor utöver de som är nerskrivna, om 
informanten tar upp faktorer som forskaren inte på förhand är förberedd för. 
Intervjuobjektet kan även prata mer detaljerat om de aktuella frågorna och har även 
möjlighet att ta upp egna ämnen som personen anser är relevant för det undersökta 
området (Oates, 2006). Genom att använda oss av den intervjuformen ansåg vi att vi 
gav utrymme för en mer levande diskussion med fylliga svar då 
undersökningspersonerna inte var begränsade av enbart våra egna frågor.  

3.2 Intervjuer 

3.2.1 Val av intervjudeltagare 

Urvalet av deltagare baserades på personer med längre erfarenhet från SOA-projekt 
och god kunskap inom området IT-arkitektur. Vi valde att vända oss till konsulter, 
eftersom de ofta har en god praktiskt kunskap inom ämnet, då de handskas med SOA 
dagligen samt att de har erfarenheter från flera olika projekt, vilket vi ansåg gav oss 
en mer generell bild av hur IT-arkitekturen påverkas. Vi hade även som mål, vid urval 
av informanter, att hitta personer som har innehaft olika roller inom SOA-projekt, då 
dessa roller har olika infallsvinklar i projekten. Detta gav oss en mer heltäckande bild 
som fångade fler dimensioner av IT-arkitekturen. En person med en viss sorts 
yrkesroll kan exempelvis tänkas ha mer insyn i strategi och arbetsuppgifter, än i en 
mer teknisk del av arkitekturen.  
 
Det hade kunnat tänkas vara intressant att även intervjua beställare av SOA-projekt, 
men vi såg en risk i att företagsspecifika egenskaper skulle kunna yttra sig som 
generella problem när en specifik organisation ska anpassas för SOA. Detta skulle då 
ge en felaktig bild av de svårigheter som finns med SOA. Därför valde vi att intervjua 
tre personer från skilda konsultföretag, varav en med erfarenhet från projektledning, 
en systemarkitekt och en IT-konsult för att försöka fånga in flera dimensioner. Då det 
även var skilda företag som personerna arbetade för, ansåg vi att en större bredd 
erhölls, då företagen verkade inom olika sektorer. 

3.2.2 Utformning av informantguide 

En informantguide ska underlätta för informanterna genom att de kan förbereda sig på 
ämnet i förväg och öka trovärdigheten som forskare (Oates, 2006). För att förbereda 
informanten inför intervjun utformades en informantguide som innehöll en kort 
beskrivning av studiens syfte, vilka viktiga begrepp som skulle komma att behandlas, 
ett förtydligande av begreppen som behandlas då det till exempel inte alltid är 
självklart vad IT-arkitektur innefattar, samt exempel på typfrågor som kunde komma 
att ställas under intervjun. Informantguiden skickades till informanten minst två dagar 
före intervjutillfället och hjälpte således informanten att i förväg kunna förbereda 
svar, reflektera kring sin syn på ämnet och tänka på IT-arkitektur enligt vår definition. 
Informantguiden återfinns i bilaga 1. 
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3.2.3 Utformning av intervjuguide 

Intervjufrågorna utformades på så sätt att de första frågorna var mer utav personlig 
karaktär och handlade om informantens bakgrund inom organisationen och inom 
ämnet. Detta för att se vilken nivå informanten representerade i organisationen och 
därmed kunna dra bättre slutsatser. Bakgrundfrågorna hjälpte således även oss att 
under intervjun kunna ställa följdfrågor inom det område som informanten hade mest 
erfarenhet inom, till exempel om personen hade en projektledarroll ledde detta till fler 
följdfrågor inriktade på strategi då vi anser att en projektledare bör vara mer insatt i 
sådana frågor. Därefter ställdes frågor rörande SOA som koncept med anknytning till 
IT-arkitektur. Dessa frågor var relativt öppna frågor vilket underlättade då det inte 
låste informanten till ett visst tema. Informanten tilläts således att utveckla 
diskussionen inom de ämnen han/hon ansåg var intressanta. På så sätt kunde vi fånga 
fler dimensioner av ämnet. Följdfrågor förekom där vi ansåg att ämnet behövde 
förtydligas eller vidare förklaras. Vissa följdfrågor ställdes även där målet var att få 
fram problem som kan dyka upp och hur dessa problem kunde tänkas hanteras. Ett 
pilottest av en intervju kan genomföras för att förbereda forskaren inför 
genomförandet (Oates, 2006). Vi valde därför att genomföra ett pilottest av 
intervjuguiden på en oberoende person, för att säkerställa att de frågor som ställdes 
var pedagogiska, det vill säga att det gick att förstå och att frågorna kom i en passande 
ordningsföljd. Intervjuguiden återfinns i bilaga 2. 
 

3.2.4 Genomförande av intervju 

Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplatser och upplägget var sådant att 
vi båda närvarade under intervjutillfället och en av oss ställde frågor medan den andra 
hanterade inspelningsutrustningen, tog anteckningar och kontrollerade att alla teman 
hade behandlats. Under intervjun informerade vi informanten om möjlighet till 
anonymitet. Detta begärdes dock inte av någon intervjudeltagare. Att vi valde att spela 
in intervjun grundar sig i att vi först och främst kunde koncentrera oss på vad 
informanten sade och dessutom gå tillbaka och lyssna igenom intervjun på nytt, vilket 
innebär att missförstånd och feltolkningar minimeras. Som stöd för detta har vi Oates 
(2006) som anser att risken för att minnas utvalda delar av intervjun på ett anekdotiskt 
sätt minskar genom att den spelas in.   

3.2.5 Bearbetning och kodning av intervju 

Det inspelade materialet transkriberades då det är enklare att söka i och analysera data 
när den väl finns i skriven form (Oates, 2006). intervjuprotokollet skickades sedan till 
respektive informant för godkännande samt kontroll att vi hade uppfattat intervjun på 
ett korrekt sätt. Från en av informanterna erhöll vi en begäran om att stryka vissa delar 
ur intervjun, då dessa utgjorde företagshemligheter. Detta bedömde vi som 
genomförbart utan att tappa i kvalitet, då de delar som ströks utgjorde en mer allmänt 
hållen diskussion. Därefter gjorde vi en analys av data för att identifiera områden som 
bedömdes vara relevanta för vår frågeställning. Analysen gjordes genom att vi, som 
Oates (2006) rekommenderar, genomförde en analys med teman där vi klassificerade 
olika stycken i transkriberingen som ointressanta, deskriptiva eller relevanta för vår 
undersökning. Anledningen till att vi valde en temaanalys var att vi bedömde att det 
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skulle underlätta strukturerandet av stora textmassor. Nedan är ett exempel på hur vi 
genomförde temaanalysen i ett stycke som ansågs relevant för vår studie. Koderna 
beskrivs närmare i kodningsmallen, bilaga 3. 
 

I: Okej... Har du sett då att det har skett några förändringar i den 
danska organisationen tack vare SOA införandet? 
 

 

R: Ehh... ja det har väl blivit lättare att få de här tre systemen 
att samverka... sen ja men den informationen har vi där då kan 
vi plocka den och... det kan vi ju få ihop här och den kan vi få 
ihop där så att de gör nog stora vinster i att det är lättare att 
hitta de här delar av information... det är som det ser ut stora 
kostnader involverade i det också... helt plötsligt så har man då 
flera system flera leverantörer som ska komma överens om 
olika delar... 

NÄT 
 
 
DAT 
 
ANS 
 

 

Figur 3.1: Exempel på kodning av transkription. 
 
Analysen genomfördes med hjälp av Zachmans ramverk, vilket vi valde då det är ett 
erkänt och vanligt förekommande verktyg för IS-analys. Detta då det ger en utvidgad 
bild av IT-arkitekturen, eftersom ramverket innefattar aspekter som affärsprocesser 
och affärsmål. Ramverket presenterades i kap 2.1.3. Fem av sex kolumner i ramverket 
valdes, vilka utgör de dimensioner som användes för kodningen. Dessa fem 
dimensioner är Data, Function, Network, People och Motivation vilket vi har valt att 
översätta till Data, Processer, Nätverk, Ansvar & Arbetsuppgifter samt Strategi & 
Metoder. Vi bedömde att den sjätte dimensionen, time, som beskriver effekterna av 
tiden i organisationen var svår att behandla som en fristående dimension utan 
anslutning till de andra. Vi valde därför att integrera den med de andra dimensionerna 
för att erhålla en tydligare bild av IT-arkitekturen. Möjliga effekter hade dock kunnat 
uppstå som till exempel att missa väsentligheter som vi annars hade kunnat finna om 
vi behandlat dimensionen fristående. Vi såg dock större fördelar i att skapa en 
tydligare bild än att analysera dimensionen separat. Med hjälp av de fem kvarstående 
dimensionerna kunde vi bryta ner IT-arkitekturen i mindre delar och behandla varje 
del för sig, för att sedan sättas ihop igen till en meningsfull helhet. När det gäller de 
olika perspektiv som ingår i Zachmans ramverk valde vi att inte utgå från ett visst 
perspektiv. Dessa perspektiv är planerare, ägare, designer och konstruktör. Vi rörde 
oss istället ganska fritt mellan dessa, dock med viss tyngdpunkt mot den övre halvan, 
det vill säga på en mer organisationsövergripande nivå.  Tolkning av intervjun 
genomfördes sedan med stöd utifrån den teoretiska referensramen. 

3.3 Validitet, reliabilitet och objektivitet 

Kraven på validitet, reliabilitet och objektivitet ställs på varje typ av 
forskningsrapport. Validitet innebär att undersökningen, i det här fallet intervjuer, 
ställer de frågor som krävs för att få svar på frågeställningen. Reliabilitet innebär att 
om samma frågor ställs vid två olika tillfällen ska samma svar erhållas. Slutligen 
innebär objektivitet huruvida vi som forskare motsätter bias och förvrängningar och 
styr studiens riktning för att uppnå ett visst resultat (Oates, 2006). Validitet försökte vi 
att uppnå genom att studera flera olika teorier inom litteraturen samt ställa frågor som 
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inte uppfattas som vinklade i vår undersökning. Kravet på reliabilitet är svårt att 
uppnå i upprepade studier då det med stor sannolikhet inte kommer att resultera i 
samma resultat eftersom olika personer har olika erfarenheter. Vi vill påpeka att vi 
under denna studie inte haft någon sponsor som kunnat utöva påtryckningar på 
resultatet. Detta anser vi stärker vår objektivitet som forskare. 
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4 Resultat och diskussion 

I detta kapitel kommer vi att presentera de resultat och den diskussion som kommer 
att ligga till grund för slutsatsen. Vi har valt att behandla varje delområde separat med 
en resultat- och diskussionsdel inom respektive område. Dessa motsvaras av samma 
område i Zachmans ramverk som vi presenterat tidigare i teorikapitlet. I bilaga 4, 5 
och 6 återfinns en sammanfattning av respektive informants samlade uppfattning, 
indelad områdesvis, som vi erhållit från respektive intervju.  

4.1 Presentation av informanter 

Jonas Kvist är IT-konsult på Connecta med tio års erfarenhet av att jobba som 
konsult. Han har en datavetenskaplig utbildning i grunden med en kompletterande 
MBA-examen. Arbetsuppgifterna som projektledare utförs, till största delen av tiden, 
ute hos kund. Connecta är ett management och IT-konsultföretag med cirka 500 
anställda. Jonas har en definition av SOA som ett tankesätt, hur de angriper saker 
genom att tänka tjänsteorienterat samt att verksamheten och dess tjänster inbegrips 
och utgår från dessa. 
 
Tomas Hall är systemarkitekt på Cybercom Group med tre års erfarenhet från 
arkitektyrket och därutöver fyra års erfarenhet från konsultbranschen. Han har en 
högskoleingenjörsutbildning inom multimedieteknik från Lunds Tekniska Högskola. 
Cybercom Group är ett högteknologiskt konsultföretag med cirka 1300 anställda som 
inriktar sig främst mot telekom och utvalda teknologier. Tomas har en definition av 
SOA som ett sätt att knyta ihop sina system och att göra de funktioner som finns i sin 
verksamhet till tjänster som sedan görs tillgängliga till någon intressent, intern eller 
extern. 
 
Jimmy Sterner är konsult och arbetar med IT-arkitektur på Sogeti med sex års 
erfarenhet. Han har en examen i humaniora från Lunds Universitet och utöver det en 
utbildning på arkitektskolan i Stockholm samt kurser i programmering. Sogeti är ett 
konsultföretag med 900 anställda i Sverige. Jimmy har en definition av SOA som 
säger att det är ett koncept som bygger på kompontentifiering2 och återanvändbarhet 
men att det utöver de ingående delarna kan ses som någonting större. 
 

                                                 
2 Affärsaktiviteter grupperas i autonoma affärskomponenter. Dessa komponenter definieras som en del 
av en organisation som innehåller liknande aktiviteter och har potential att operera självständigt. (van 
den Berg, 2007) 
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4.2 Resultat - Data 

Tomas ser ett problem med hanteringen av data och logiken i verksamheten, och han 
påpekar att även om ett kontrakt till en tjänst bör se till att tjänsten i sig är autonom, är 
detta inte alltid fallet. Detta är vanligt förekommande i de fall där det dragits 
likhetstecken mellan Web services och SOA, då kan det uppstå situationer där olika 
dataformat förhindrar kommunikation, med ett mindre lyckat resultat som följd:  
 

koppling till vårt active-directory och till vår main-server med Web 
Services [...] det är ju .NET... det är ju dataset vi skickar ut... så om 
ni vill ha en javaklient som ska läsa det då... så ja det går ju inte så 
bra... neh... då har ni gått åt andra hållet istället... då är det värre, 
då knyter ni in er i en teknik. 

 
SOA-governance är något som Tomas tog upp vid flera tillfällen som en bra men svår 
teknik att tillämpa. När det gäller datahanteringen är det komplicerat eftersom en liten 
ändring i en databas kan kräva stora förändringar senare i kedjan, då nya versioner av 
tjänster kan behöva driftsättas parallellt med de gamla för att uppfylla 
tjänstekontrakten. Tomas poängterar att en positiv följd av datahanteringen i SOA är 
att data från flera ställen kan plockas ut och knytas ihop och på så sätt forma en 
begriplig helhet. Detta är något som, enligt Tomas, kan leda till stora vinster då det är 
lättare att hitta informationen, men samtidigt kan det leda till ökade kostnader också 
ifall flera leverantörer är inblandade och måste få sina system att utbyta information 
med varandra. Jimmy påpekar i sin tur att driften av legacy-system leder till kostnader 
som inte går att undvika eftersom ett minimalt underhåll fortfarande krävs utöver den 
kostnad som uppstår för att upprätthålla ett register. 

4.3 Diskussion - Data 

Tomas visar på ett problem som kan uppstå om kontrakten inte utformas korrekt eller 
följs fullt ut. Då riskerar en situation att uppstå där kopplingar mellan tjänster skapas 
på en nivå som förhindrar autonomi. Som vi visat i (kap 2.4.4) ser autonomi till att 
tjänster befrias från kopplingar som kan hämma dess utveckling och utplacering. Om 
det då istället skapas kopplingar med ett programspråk som inte är kompatibelt med 
andra tjänster, har det uppstått en situation med låsta kopplingar där tjänster inte kan 
utbyta information med varandra. En sådan situation kan, enligt Tomas, lätt uppstå om 
en implementering av SOA sker enbart som en Web service-teknik. I det fallet har 
tekniken tillåtits spela huvudrollen och kompatibiliteten mellan tjänster har förbisetts. 
I Tomas exempel är det de två språken .NET och Java som inte kan kommunicera 
med varandra, om de hade använt sig av XML istället hade problemet kunnat 
undvikas. 
 
En annan faktor som påverkar data i arkitekturen är dubbellagring och genom att alla 
system kopplas ihop med varandra undviks detta. För att veta om en tjänst redan finns 
i arkitekturen krävs någon form av regelverk som tjänster ansluter sig till, detta är, 
enligt Tomas, SOA-governance. Komplexitet i SOA kan uppstå genom komponering 
som behandlats i (kap 2.4.3). En liten förändring i en tjänst kan då skapa en 
kedjereaktion av förändringar i alla andra tjänster som är anslutna om förändringen är 
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av sådan art att informationen som utbyts mellan tjänsterna på något sätt förändrats. 
Detta ställer krav på arkitekturen att kunna presentera vilken data en tjänst innehåller 
samt tjänstens kopplingar till omgivningen. Lösningen på den problematiken kan nås 
genom upprätthållandet av SOA-governance som, korrekt skött, har en överblick av 
verksamhetens data och tjänster. SOA-governance kan vara kostsamt att upprätthålla, 
men förhoppningen är att de positiva effekterna överskuggar kostnaden. 

4.4 Resultat - Processer 

Jimmy hävdar att de processer som en organisation bör presentera som tjänster, inte i 
första hand är sådana som är enkla att översätta till en tjänst, utan istället sådana 
processer som kan generera de största vinsterna. Jonas pekar på vikten av att koppla 
ihop hela affärskedjan för att ha en sammanhållen process: 
 

Alltså just lägga en beställning, [...] handlar ju om liksom själva 
affärsprocesserna att här ska vi ha en kund, vi ska ha en 
kundrelation, vi ska ha de här varorna, vi ska ha en process. Efter att 
beställningen är lagd så ska vi kunna leverera så att liksom alla de 
här delarna måste knytas samman då till, till den här specifika 
tjänsten och sen så har ju den en tjänst i nästa steg då skickar vi en 
orderbekräftelse tillbaks då liksom. 

 
Jonas anser dessutom att ett företag som har ordning på sina processer från start inte 
bör stöta på några större problem vid ett införande av SOA, tvärtom är det då ett stöd 
för verksamheten. Även Jimmy belyser vikten av att ha kontroll över sin 
affärsprocess, där han anser att affärsmodellering, processmodellering och 
processarbete kommer att bli ännu viktigare i framtiden. Tomas påpekar att om 
affärslogiken eller kontrakten ändras kan det bli rörigt med alla olika versioner som 
måste köras parallellt, detta måste beaktas i det dagliga arbetet för att inte 
versioneringen ska bli för omfattande. Vidare poängterar Tomas att i en organisation 
med mycket förändringar kan det bli väldigt dyrt med alla versioner som måste köras 
parallellt och i sådant fall kanske SOA inte är den bästa lösningen. Tomas 
exemplifierade det med en organisation som styrs av politiker där nya lagar och regler 
kommer titt som tätt vilket ständigt kräver förändringar i arkitekturen. 

4.5 Diskussion - Processer 

IT-arkitekturens roll, att bland annat relatera processer till varandra, presenterades i 
(kap 2.1). Detta togs även upp av informanterna, som belyste vikten av att ha kontroll 
över sin affärsprocess och även att koppla ihop affärskedjan, för att på så sätt få en 
sammanhållen process. Om företaget har ordning på sina processer bör de, enligt 
informanterna, stöta på mindre problem under ett införande av SOA. De processer 
som en organisation bör börja översätta till tjänster presenterades i (kap 2.3.5). Där 
framhölls att det är de processer som drar störst nytta av ökad flexibilitet. Jimmy anser 
att de processer som är aktuella, snarare är sådana som kan generera störst vinst. Detta 
behöver inte vara ett motsatsförhållande, men det är intressant att notera skillnaden i 
ordval. Ökad flexibilitet kan generera en större vinst för organisationen då de 
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snabbare kan anpassa sig till förändrade marknadsförutsättningar. Ytterligare en åsikt 
kring detta, är den som Bednarz (2007) förde fram, vilket vi presenterade i (kap 
2.3.5). Där hävdar hon att det är processer som tidigare varit öppna för omvärlden 
som ska presenteras som tjänster. Detta tolkar vi som att dessa typer av tjänster också 
tydligt drar nytta av en ökad flexibilitet och följden blir därmed att vinsten är störst för 
just dessa processer. Skillnaden i ordval tror vi kan bero på informanternas yrkesroll 
som konsulter, där de i hög grad måste kunna presentera ekonomiska argument för ett 
införande. 
 
I en organisation med mycket förändringar kan det, enligt Tomas, bli väldigt dyrt med 
alla versioner som måste köras parallellt, medan Linthicum (2007) i (kap 2.3.1) påstår 
att många organisationer inför SOA för att skapa en lättviktsarkitektur. Vi anser att en 
lättviktsarkitektur, som ska kunna svara mot snabbt förändrade marknadskrav, 
kommer att behöva ha flera versioner av en tjänst i drift samtidigt. Dessa två intressen 
får ställas mot varandra och vi tolkar det som att SOA inte är någon billig lösning, 
utan kostnaden måste vägas mot de tänkta fördelarna och därefter får beslut tas om det 
är värt pengarna.  

4.6 Resultat - Nätverk 

Tekniken spelar inte så stor roll vid införandet av SOA, enligt Jonas. Den 
underliggande strukturen kan mycket väl vara en gammal Corba-infrastruktur eller en 
stordator. En drivkraft för att införa SOA i sin organisation är att få en större 
flexibilitet och ett tydligare tjänstegränssnitt i sin infrastruktur. Att snabbare kunna 
anpassa sig till marknaden och minska kostnaderna på grund av för stor komplexitet 
mellan system är ytterligare en drivkraft, enligt Jonas. 
 
Det grundläggande med SOA och det som förverkligar konceptet är, enligt Jonas, det 
mellanliggande lagret, ESB, som fungerar som en accesspunkt med vilken alla tjänster 
kommunicerar. ESB:n är den punkt i nätverket som kan övervaka och ställa krav på 
tjänsterna genom att behörigheterna styrs utifrån den.  
 
Tomas anser att SOA bör implementeras för att det möjliggör en effektivare 
kommunikation mellan olika avdelningar eller delar av verksamheten, till exempel en 
koppling mellan orderhanteringssystem och kund så att de kan göra beställningar 
direkt från kundens eget nät. Tomas gav dessutom exempel på att med SOA kan 
gamla stordatorsystem kopplas ihop med modernare varianter och på så sätt utbyta 
information med varandra. När en tjänsteorienterad arkitektur designas är det, enligt 
Tomas, en avvägning mellan flexibilitet och effektivitet om det finns flera lager i 
varje system, där varje lager dessutom ska vara delbart med tjänster mellan respektive 
lager. 

4.7 Diskussion - Nätverk 

Både Jonas och Tomas anser att tekniken inte spelar så stor roll vid ett införande av 
SOA, då den underliggande strukturen kan mycket väl vara en stordatorplattform. 
Tomas visar ett exempel på stordatorsystem som kommunicerar med modernare 
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plattformar som argument för sin ståndpunkt. Dessa påståenden får i teorin stöd av 
Brenner & Unmehopa (2007) som i (kap 2.3.2) säger att SOA inte kräver någon 
specifik teknik för att realiseras. Att detta samförstånd existerar kan härledas till deras 
samstämmiga definition av SOA, som ett koncept snarare än en teknik, som sådant 
har det till uppgift att realisera ett tankesätt snarare än att utföra något med en speciell 
teknik. IT-arkitekturen kommer att påverkas då gamla system får möjlighet att 
kommunicera med modernare plattformar, vilket de inte haft möjlighet till tidigare, då 
systemen använt sig av olika språk. De gamla systemen får därmed en ökad livslängd. 
Det kan både minska kostnader då nya system inte behöver införas som ersättare, men 
också orsaka ökade kostnader då gamla system kan behöva mer underhåll än nya. Det 
är en avvägning som får göras där nyttan med och kostnaden för ett nytt system vägs 
mot kostnaden att införa detsamma och avveckla det gamla systemet. 
 
En drivkraft för att införa SOA är, enligt Jonas, en större flexibilitet och ett tydligare 
gränssnitt i infrastrukturen. Det är även en av de orsaker som presenteras av 
Linthicum (2007) som argument i (kap 2.3.4) för att införa SOA. Snabbare anpassning 
till affärskraven innebär att IT-funktionen i ett företag förenklar och underlättar 
förändringar som ställs på företaget från marknaden. Därmed kan IT bli ett stöd för 
affärerna, vilket kan vara en konkurrensfördel. 
 
En effektivare kommunikation mellan avdelningar och olika delar av verksamheten är 
något som Tomas har som argument för att införa SOA. Detta är i enlighet med de 
argument Oasis (2006) visar på i (kap 2.3.4). Med en effektiv kommunikation kan 
leverantörer och kunder knytas ihop i en business-to-business relation, vilket 
möjliggör ett effektivare samarbete, där exempelvis beställningar kan läggas direkt i 
leverantörens system. Ett potentiellt problem som kan uppstå, enligt Tomas, är om det 
blir för många olika lager i arkitekturen, där det mellan varje lager ska finnas tjänster. 
Risken är då att arkitekturen inte blir speciellt effektiv, även om den är väldigt 
flexibel, eftersom alla olika lager kräver mycket administration. Jonkers et al. (2006) 
belyser ett liknande problem i (kap 2.3.1). Vi anser att om för stor vikt läggs vid 
flexibilitet eller effektivitet riskerar det att uppstå en obalans i arkitekturen, en 
avvägning får göras där företagets behov styr inriktningen. 

4.8 Resultat - Ansvar & Arbetsuppgifter 

Med SOA följer kontrakt som talar om vad tjänsterna förväntas leverera. Kontrakten 
talar dock inte om hur tjänsten ska gå tillväga för att lösa uppgiften och enligt Jonas 
blir du som systemägare därmed friare i din roll, då ingen styr hur arbetet ska ske: 
 

[...] du vet att det här är tjänsten som jag ska publicera och då 
behöver jag inte bry mig om vad andra tycker om vad jag gör inne i 
den här komponenten. 

 
När systemlandskapet är anpassat efter verksamheten kan företaget, enligt Jonas, 
rationalisera bort funktioner som de var tvungna att ha tidigare, då systemen var 
byggda för ett annat ändamål. Det är nu istället möjligt att fokusera kraften på att 
utföra rätt saker och inte det som systemet tvingar en att göra. Detta brukar, enligt 
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Jonas, mottagas positivt från verksamheten, men IT-avdelningen kan känna sig hotad 
ibland då den kan behöva ändra arbetssätt om den tidigare fokuserat mest på tekniken. 
 
Tomas påpekar att med flera parallella versioner av en tjänst i drift ökar också 
ansvaret för att hålla alla tjänster igång samtidigt, vilket han hävdar är enkelt i teorin 
men svårt i verkligheten. Under ett integrationsprojekt blir det under den inledande 
fasen lättare att koppla samman systemen men i slutfasen är det dock lika komplext 
som vanligt med alla tester och utvärderingar. Det blir även komplicerat när flera 
leverantörer är inblandande i de fall där deras system kopplas ihop i en 
sammanhängande arkitektur. För att underlätta i en situation, med många olika 
versioner av tjänster som körs samtidigt, föreslog Tomas att en slags SOA-
bibliotekarieroll införs i organisationen. Denna roll skulle ha till uppgift att övervaka 
alla tjänster och se till att dubbelarbete inte förekommer i någon del av 
organisationen. Även Jimmy anser att ansvaret för tjänsterna behöver klargöras, då 
olika tjänsteversioner väcker frågor kring ägandeskap och ansvar i de fall där en tjänst 
utvecklats så att den inte längre ger den ursprungliga ägaren någon nytta. Vidare ser 
Jimmy även en ökad kostnad kring registret som ett potentiellt problem, där det är 
viktigt att se till att det enbart driftsätts tjänster som är till nytta för verksamheten. 

4.9 Diskussion - Ansvar & Arbetsuppgifter 

Jonas anser att rollen som systemägare blir friare så länge tjänstkontrakten är 
uppfyllda, men då måste hänsyn tas till att kontrakten kan vara omfattande. Oasis 
(2006) beskriver de krav som kan ställas utifrån kontrakt i (kap 2.4). För att uppfylla 
alla dessa krav kan det krävas långtgående åtgärder, ett exempel som togs upp av 
Tomas är en organisation som ställer krav att deras leverantörer ska använda sig av en 
tjänsteorienterad arkitektur i sitt system för att få leverera tjänster enligt kontraktet. 
Ett sådant förfaringssätt ger inte så mycket utrymme för en systemägare att själv 
besluta hur arbetet ska genomföras.  
 
Tjänsteorientering beskrevs av (Erl, 2005) i (kap 2.2). Jonas presenterade ett liknande 
synsätt där onödiga funktioner, genom enklare identifiering, lättare kan rationaliseras 
bort. Genom återanvändbarhet kan de kvarvarande tjänsterna utnyttjas bättre och en 
situation, i vilken redundant data kan förekomma, undviks. Ett potentiellt problem 
som Jonas uppmärksammade, är att IT-avdelningen kan komma att ställa sig negativ 
till eventuella förändringar ett införande av SOA kan medföra, om dess arbetssätt varit 
väldigt teknikorienterat tidigare. Detta gör det viktigt att få med sig både 
affärsverksamheten och IT vid ett införande, då IT ska vara ett verktyg för att stödja 
affärerna. IT-avdelningen måste också förstå att de har denna viktiga roll. Då syftet är 
att få IT att gå i linje med verksamheten, är det viktigt att projektarbetet sker på en 
övergripande organisatorisk nivå.  
 
Komplexiteten i ett system ökar, enligt Tomas, om flera parallella versioner av en 
tjänst ska vara i drift samtidigt. Detta ställer krav på en fungerande styrning och 
kontroll kring tjänstehantering, SOA-governance, som beskrivs i (kap 2.3.3). Ett 
problem som både Tomas och Jimmy uppmärksammade är frågan kring ägarskap då 
tjänster byter version och inte längre uppfyller det ursprungliga syftet. Då uppstår 
frågan om den ursprungliga ägaren ska kvarstå som ägare trots att den inte längre drar 
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nytta av de nya funktionerna. Finns inte en tydlig ansvarsfördelning på plats kan det 
lätt bli rörigt i organisationen med tjänster som inte utnyttjas av någon men 
fortfarande kräver underhåll. Något som också måste uppmärksammas, enligt Tomas, 
är att se till risken för dubbelarbete minimeras, genom en fungerande SOA-
governance. Även van den Berg et al. (2007) uppmärksammade detta och situationer 
där tjänster introduceras utan kontroll i (kap 2.3.3). För att klara av att disciplinerat 
utveckla tjänster som följer strukturen som SOA sätter upp och att kunna överblicka 
alla lösa kopplingar i arkitekturen krävs det styrning och kontroll. För att få den 
överblicken framstår SOA-governance som en viktig del i en väl fungerande IT-
arkitektur. 

4.10  Resultat - Strategier & Metoder 

Strategi var något som informanterna talade mycket om, och det framgick tydligt att 
de anser att hela verksamheten måste involveras för att nå framgång med SOA.  
 
Jimmy hävdar att med en sponsor från affärsverksamheten i företaget blir det 
betydligt enklare att införa SOA, än om IT-avdelningen själv försöker driva igenom 
förändringen. Han påpekar vikten av att ha hela organisationen med sig under ett 
införande. Det finns en utmaning i att få med affärsverksamheten i projektet och 
därmed skapa en större medvetenhet i organisationen. Jimmy anser dessutom att det är 
viktigt att få IT och verksamheten att samverka för att lyckas med ett införande. 
 
Jonas poängterar att rätt verktyg är viktigt, men att du fortfarande kan göra fel. Du 
måste ha kontroll på din verksamhet och dina gränsytor och förstå dessa innan du kan 
börja implementera SOA. Därefter kan du ta fram ett system som arbetar utifrån 
verksamhetens behov och börja med de tjänster där du kan få mest lönsamhet från 
start. Jimmy hävdar att ett införande av SOA underlättas med en strikt governance-
modell på plats. Möjligheten för ett lyckat införande ökar om en bra IT-arkitektur 
finns på plats innan implementeringen då han hävdar att arkitekturen står under 
ständig förändring. Finns inte arkitekturen på plats, måste de organisatoriska 
strukturerna byggas upp först, för att få reglerna på plats inför implementeringen av 
SOA. Detta är ett omfattande arbete. Enligt Jimmy implementeras SOA till en början 
som ett pilotprojekt som medför höga kostnader, vilket är ett argument för att 
införandet bör ha en bred acceptans i organisationen. 
 
Den största faran med SOA, enligt Jimmy, är att det införs som en IT-baserad teknik. 
Jonas ser en liknande fara där han påstår att det finns en risk att misslyckas om 
företaget hanterar ett införande av SOA enbart ur ett tekniskt perspektiv, det måste 
vara genomgripande i hela företaget: 
 

Och sen så står någon leverantör där med ett erbjudande som jag 
inte kan säga nej till [...] och sen så kommer man in i styrelserummet 
där och säger att nu har vi SOA här och hela din styrelse frågar vad 
är det för någonting och du kan inte svara på det [...] Det kanske blir 
liksom en liten server som står och…jag vet inte vad de gör. Men 
eh… det är ju inte ett SOA-införande. SOA måste vara 
genomgripande i hela företaget. 
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I de fall där företaget tror att de kör en tjänsteorienterad lösning, enbart för att de har 
en Web services-tjänst i drift, påpekar Jonas att företaget måste komma till insikt att 
de behöver förstå verksamheten, för att kunna dra nytta av ett mer komplett införande 
av SOA. Han nämner att SOA är ett politiskt laddat ord och om inte kunden själv 
använder uttrycket bör inte heller konsulterna göra det, men att styra upp en sådan 
verksamhet behöver inte vara så omvälvande, bara det görs på ”rätt sätt”.  
 
Tomas poängterar att det kan vara väldigt dyrt att implementera SOA, och att det inte 
säkert minskar underhållskostnaden för systemen på sikt. Tvärtom kan det bli 
kostsamt, då varje liten ändring som påverkar andra delar av systemet får stort 
genomslag och kräver förändringar på många ställen i arkitekturen. Han visar på ett 
exempel i ett tidigare projekt där SOA infördes på en myndighet. Där utnyttjades en 
tjänst av trettio olika användare och där krävdes tre månaders framförhållning innan 
några förändringar kunde göras i den aktuella tjänsten, oavsett hur små de var. Detta 
kan orsaka stora kostnader, speciellt utifrån perspektivet att om en av användarna 
skulle vilja ha en förändring i tjänsten, påverkar det de övriga tjugonio aktörerna. 
Jimmy påpekar att det är viktigt att kunna mäta och kontrollera sin SOA främst 
genom utvalda nyckelindikatorer. Han hävdar dessutom att ett införande av SOA 
kommer att leda till höga kostnader: 
 

[...] och det kommer att åka på rätt höga kostnader... och det måste 
man vara medveten om, så det här med SOA det är... det måste 
diskuteras på en liten bredare arena [...] 

 
SOA-governance är något som Tomas hävdar skulle kunna mildra problem genom 
underhåll och versionering av tjänsterna. Då skulle skilda aktörer kunna använda sig 
av olika versioner av samma tjänst och de som inte används skulle kunna plockas 
bort. Genom framställandet av ett regelverk kring tjänster och dess egenskaper går det 
att undvika att aktörer använder sig av gamla versioner av tjänster och istället 
migrerar över till de uppdaterade tjänsterna. Genom ett regelverk vet användarna när 
de måste migrera över till den nya tjänsten vilket gör det lättare att planera 
verksamheten och undvika överraskningar i budgeten. Jimmy ser också ett krav på 
arkitekturen att upprätthålla riktlinjer och incitament kring migrering till nya 
tjänsteversioner. 

4.11  Diskussion - Strategier & Metoder 

Det första som informanterna uppmärksammade, när det gäller vilken strategi och 
vilka metoder som ska tillämpas för ett lyckat införande, var att det underlättar om det 
finns en sponsor från affärsverksamheten med i projektet. Med en sådan strategi kan 
alla relevanta delar i organisationen involveras, vilket underlättar ett införande av 
SOA, något som även Zhao (2006) uppmärksammar i (kap 2.3.5). Därmed skapas 
goda förutsättningar för ett lyckat projekt.  
 
Jonas påpekar att det förvisso är viktigt att ha rätt sorts verktyg för ett införande av 
SOA, men att ha en överblick över verksamheten och gränsytorna är desto viktigare. 
Det är liknande argument som Linthicum (2007) använder (kap 2.3.5). En tydlig 
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styrning av IT-arkitekturen tillsammans med en bred acceptans i organisationen 
underlättar ett införande, i synnerhet då SOA kan medföra höga uppstartskostnader. 
Finns det då en tydlig struktur på plats, behöver inte IT-arkitekturen förändras på 
något dramatiskt sätt. Allt detta sammantaget ger oss en bild av ett projekt som, då det 
påverkar stora delar av en organisation, också behöver en acceptans från lika stora 
delar. Saknas denna acceptans riskerar vissa delar av företaget att fungera som 
bromsklossar, vilket kan fördyra och försena ett projekt.  
 
Vi ser en potentiell fara med att införa SOA som en lösning på problem i IT-
arkitekturen, problem som kan härledas till avsaknaden av en fungerande styrning och 
kontroll, risken är då stor att SOA bidrar med ännu fler problem. SOA ska snarare ses 
som ett verktyg för att möjliggöra ett bättre nyttjande av de resurser som finns i en 
arkitektur och att möjliggöra att IT-arkitekturen stödjer en kontinuerligt förändrande 
och dynamisk affärsverksamhet. Introducerandet av nya tjänster kommer också att 
underlättas, då det med en fungerade SOA-governance enkelt kan identifieras vilka 
gränsytor som tjänsten kan kopplas mot samt vilka andra tjänster som redan existerar. 
 
Det har i flera fall funnits företag, enligt Jonas, som använt sig av Web services och 
levt i tron att de har SOA. Men precis som Erl (2005) påpekar i (kap 2.3.8) betyder 
bruket av Web services inte automatiskt att företaget tillämpar en tjänsteorienterad 
arkitektur. Däremot är Web services en viktig del i SOA, i synnerhet om tjänster ska 
presenteras i webb-format. Då är tekniker som XML (kap 2.5.1), SOAP (kap 2.5.2), 
WSDL (kap 2.5.3) och UDDI (kap 2.5.4) av stor nytta då de svarar mot en standard 
inom området som beskriver hur kommunikation ska ske på ett standardiserat sätt och 
möjliggöra informationsutbyte över bland annat internet. Om ovan beskrivna företag 
ska kunna migreras till en tjänsteorienterad arkitektur, behöver de förstå sin 
verksamhet för att kunna identifiera vilka processer som finns och vilka som ska 
presenteras som tjänster. Det visar på vikten av en grundlig förberedelseprocess där en 
ordentlig modelleringsprocess på ett tidigt stadium bör filtrera bort tjänster och 
processer som inte tillhör kärnverksamheten, och därmed undvika att dessa 
presenteras som Web services, med onödiga kostnader som följd. 
 
En arkitektur med många intressenter riskerar att bli komplex när det kommer till 
underhållet, då en liten ändring i en tjänst påverkar många aktörer. Det är något som 
Tomas lyfter fram i ett exempel med en tjänst som utnyttjas av trettio olika aktörer, 
och varje liten förändring kräver tre månaders framförhållning. Ett problem med detta 
är att varje ändring orsakar stora kostnader och tar lång tid att genomföra. En 
potentiell lösning på problemet skulle kunna vara att införa versionering av tjänsterna. 
Då kan olika versioner av tjänster utnyttjas samtidigt och en förändring behöver inte 
påverka lika många intressenter. Nackdelen med detta är att det skapar större krav på 
SOA-governance att hålla reda på versionerna och hur incitament ska tas fram för att 
få aktörerna att uppgradera till den senaste versionen. Om det finns för många 
versioner av samma tjänst i drift, blir det till slut ohållbart, vilket gör det oundvikligt 
att avveckla de äldsta versionerna. 
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5 Slutsats 

Utifrån Zachmans ramverk har följande delar valts ut och som avbildar de fem 
fokusområden vi diskuterat i (kap 4). Ramverket syftar till att tydliggöra hur 
respektive del påverkas av vår frågeställning. I vår frågeställning hade vi tre frågor: 
Vilken påverkan ger ett införande av SOA på verksamhetens befintliga IT-arkitektur? 
Finns det vissa vanligt förekommande problem som behöver uppmärksammas under 
införandet? Hur kan dessa problem i så fall hanteras? Dessa tre frågor har vi valt att 
förkorta så att de lyder: påverkan, problem och åtgärd. Detta har vi gjort för att 
underlätta hanteringen i ramverket. De fem områden som vi analyserat är alla delar av 
en IT-arkitektur och berörs på olika sätt av vår frågeställning. Utifrån de tidigare 
diskussionerna har vi sammanställt det mest relevanta för varje område och 
presenterar det nedan. 
 

 
Figur 5.1: Ramverk för påverkan på IT-arkitekturen (efter Sowa & Zachman, 1992). 

 
Data 
Påverkan Återanvändning gör att samma data kan användas i flera tjänster. 

Standardiserat meddelandeformat inom arkitekturen gör att delning 
av data underlättas.  
 

Problem Felaktigt format på kopplingar förhindrar delning av data. Ökad 
teknisk komplexitet i arkitekturen. 
 

Åtgärd Standardiserat meddelandeformat i form av till exempel XML. 
Styrning och kontroll genom införandet av en strikt SOA-
governance. 

 
Processer 
Påverkan Processer presenteras som tjänster i arkitekturen. Flera tjänster kan 

samarbeta och tillsammans presentera en mer heltäckande bild.  
 

Problem Ej identifierade processer går inte att presentera som tjänster. Dyrt 
med flera parallella versioner av tjänster.  
 

Åtgärd Identifiering av affärskritiska processer måste ske. SOA-governance 
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ska hantera övergången från gamla versioner av tjänster till nya.  
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Nätverk 
Påverkan Möjliggör kommunikation mellan system, inkluderat legacy-system. 

Ökad kommunikation mellan avdelningar. Ger en mer flexibel och 
effektiv arkitektur. 
 

Problem För mycket tyngd på flexibilitet minskar effektivitet och tvärtom. 
 

Åtgärd Avvägning utifrån verksamhetens behov kring flexibilitet och 
effektivitet, individuellt för varje verksamhet. 

 
Ansvar & Arbetsuppgifter 
Påverkan Tjänstekontrakt påverkar systemägares ansvarsområde. Redundanta 

tjänster kan rationaliseras bort, vilket resulterar i större fokus på 
kärnverksamheten. Kräver ett förtydligande kring ansvaret för 
tjänster. 
  

Problem Tjänstekontrakten kan bli omfattande och minskar därmed 
rörelsefriheten för systemägare. IT-avdelningen som berörs av 
bortrationaliseringar blir negativt inställda till förändringar. Oklara 
frågor kring ägarskap för tjänster. 
 

Åtgärd Mindre detaljreglerade kontrakt. IT och affärsverksamheten måste 
tillsammans driva projektet för att säkerställa framgång i projektet. 
Ägarskapet kring tjänster ska tydligt specificeras i enlighet med 
SOA-governance. 

 
Strategier & Metoder 
Påverkan Tydlig strategi och mål för införandet av SOA krävs. SOA kräver 

framtagande av nyckelindikatorer för att kunna mätas och 
kontrolleras. En strategi behövs för hur tjänster ska presenteras och 
hanteras. 
  

Problem Om affärsverksamheten inte involveras är det svårt att lyckas uppnå 
den genomgripande förändringen i organisationen som krävs för en 
fulländad SOA. SOA införs för att eliminera problem i IT-
arkitekturen. Otydligt kring var i organisationen SOA ska införas 
först. Flera intressenter använder samma tjänst och ställer skilda 
krav. 
 

Åtgärd Med en sponsor från affärsverksamheten underlättas samarbete 
inom organisationen. SOA ska ses som ett verktyg för att bättre 
utnyttja IT-arkitekturen. En tydlig styrning för hela IT-arkitekturen 
underlättar avgränsningen av problemområdet och visar på var SOA 
ska införas. Versionering tillåter parallella tjänster som var och en 
möter individuella krav. 

 
Vi ser ett ökat behov av SOA-governance som en åtgärd på en del av de problem som 
vi identifierat. De områden som erhållit störst uppmärksamhet från våra informanter 
är Ansvar & Arbetsuppgifter och Strategier & Metoder. Det tolkar vi som att SOA 
måste behandlas övergripande i företaget och inte kan behandlas som ett vanligt IT-
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projekt. Det som vi identifierat i litteraturen och som våra informanter har bekräftat 
för oss är att SOA ska definieras som ett koncept eller tankesätt och som sådant måste 
det behandlas annorlunda än om det varit en ny teknologi som ska införas i företaget. 
För att lyckas med att införa SOA måste en rad omständigheter tas i beaktande. För 
organisationer som har en tydlig struktur och bra kontroll på sina processer i 
verksamheten bör ett införande inte vara lika problematiskt som för organisationer 
som saknar denna struktur.  

5.1 Sammanfattning 

Den påverkan som ett införande av SOA ger på en verksamhets befintliga IT-
arkitektur beror till stor del på hur väl arkitekturen är anpassad efter verksamheten. En 
organisation som tydligt har identifierat affärskritiska processer och renodlat 
verksamheten utifrån dessa, kommer inte att behöva göra så stora förändringar i IT-
arkitekturen. I de fall där förändringar kommer att behöva göras, är vår övergripande 
bild att alla delar i organisationen måste involveras, då SOA innefattar en konceptuell 
bild av en sammanhängande arkitektur i en organisation. De problem som vi stött på i 
studien och som presenteras i vårt ramverk, har i många fall varit av arten att de bör 
kunna åtgärdas med styrning och kontroll. Då SOA är ett relativt nytt koncept kan det 
vara så att styrning och kontroll av tjänster inte varit högprioriterat, men är ett behov 
som växer fram allt eftersom medvetenheten om den ökar. 
 
Ramverket som vi har utformat kan slutligen ses som ett hjälpmedel och en 
förberedelse inför ett införande av SOA i en organisation, då det syftar till att belysa 
de områden i IT-arkitekturen som påverkas. Med ramverket till hjälp inför ett projekt 
anser vi att de delar som påverkas av ett införande kan belysas och problematiska 
områden kan lättare identifieras. De åtgärder som vi presenterar i ramverket är tänkta 
som förslag då de ej är beprövade av oss i praktiken.  

5.2 Förslag till vidare forskning 

Det som framkommit under studiens gång har varit att det krävs mer styrning och 
kontroll i form av SOA-governance. Det vore intressant att se hur denna styrning ska 
utformas och hur den i så fall skulle kunna påverka ett införande av SOA och i 
förlängningen IT-arkitekturen. En begränsande faktor i vår studie är att vi utgått från 
Zachmans ramverk, det kan tänkas att utfallet blivit annorlunda om ett annat ramverk 
använts som omfattar andra delar i verksamheten. 
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 Bilaga 1: Informantguide 

Syfte med studien 
 
Att skapa en förståelse för samspelet mellan IT-arkitekturen och affärsprocesserna vid 
införandet av SOA. 
 
Begrepp som kommer att behandlas under intervjun 
 
IT-arkitektur, som enligt oss kan innefatta till exempel: Processhantering, datahantering, 
nätverksstruktur, arbetsuppgifter, metoder och strategier. 
 
Typexempel på frågor: 
 

� Var tycker du att svårigheterna ligger vid ett införande av SOA? 
 

� Vilka tjänster bör en organisation börja med för att få störst nytta av SOA? 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

Intervjuperson 
 

1. Utbildning? 
2. Branscherfarenhet? 
3. Nuvarande position i företaget? 
4. Vilken erfarenhet har du av SOA? 
5. Hur fick du den erfarenheten? 
 

SOA 
 

6. Vilka tjänster bör en organisation börja med för att få störst nytta av SOA? 
7. Vilken är din uppfattning om varför organisationer inför SOA? 
8. Varför bör organisationer införa SOA, enligt dig? 
9. Var tycker du att svårigheterna ligger vid ett införande av SOA? 
10. När är SOA ingen bra idé över huvud taget? 
11. Brukar ett införande av SOA leda till förändringar i organisationen? 

a. Brukar detta leda till problem? 
b. Hur har i så fall dessa problem hanterats? 
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Bilaga 3: Kodningsmall 

Kategorier: 
 
Data, DAT: Verksamhetens data 
Processer, PRO: Hantering av verksamhetens processer 
Nätverksstruktur, NÄT: Koppling och struktur mellan komponenter/enheter 
Ansvar & Arbetsuppgifter, ANS: Organisatoriska infrastrukturen 
Strategi & Metoder, STR: Verksamhetens strategi och metod för SOA 
 
Övriga kategorier av intresse: 
 
DEF: Informantens uttalanden om SOA 
BAI: Bakgrundsinformation om informanten som kommer att behandlas i studien 
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Bilaga 4: Resultatsammanfattning Jonas 

Definition av SOA 
 
Jonas har en definition av SOA som ett tankesätt, hur de angriper saker genom att tänka 
tjänsteorienterat samt att verksamheten och dess tjänster inbegrips och utgår från dessa. 
 
Data 
 
Det går ej att urskilja något från intervjun som kan relateras till området Data. Detta kan 
förklaras av att Jonas, i sin roll som projektledare, har en mer övergripande roll och han 
lade vikten på verksamhetsanpassning istället för att diskutera på en detaljerad nivå. 
 
Processer 
 
Jonas pekar på vikten av att koppla ihop hela affärskedjan för att ha en sammanhållen 
process. Han anser dessutom att ett företag som har ordning på sina processer från start 
inte bör stöta på några större problem vid ett införande av SOA, tvärtom är det då ett stöd 
för verksamheten. 
 
Nätverk 
 
Tekniken spelar inte så stor roll vid införandet av SOA. Den underliggande strukturen kan 
mycket väl vara en gammal Corba-infrastruktur eller en stordator. En drivkraft för att 
införa SOA i sin organisation är att få en större flexibilitet och ett tydligare 
tjänstegränssnitt i sin infrastruktur. Att snabbare kunna anpassa sig till marknaden och 
minska kostnaderna på grund av för stor komplexitet mellan system är ytterligare en 
drivkraft. Det grundläggande med SOA och det som förverkligar konceptet är, enligt Jonas, 
det mellanliggande lagret, ESB, som fungerar som en accesspunkt med vilken alla tjänster 
kommunicerar. ESB:n är den punkt i nätverket som kan övervaka och ställa krav på 
tjänsterna genom att behörigheterna styrs utifrån den.  
 
Ansvar & Arbetsuppgifter 
 
Med SOA följer kontrakt som talar om vad tjänsterna förväntas leverera. Kontrakten talar 
dock inte om hur tjänsten ska gå tillväga för att lösa uppgiften och enligt Jonas blir du som 
systemägare därmed friare i din roll då ingen styr hur arbetet ska ske. När 
systemlandskapet är anpassat efter verksamheten kan företaget, enligt Jonas, 
rationalisera bort funktioner som de var tvungna att ha tidigare, då systemen var byggda 
för ett annat ändamål. Det är nu istället möjligt att fokusera kraften på att utföra rätt 
saker och inte det som systemet tvingar en att göra. Detta brukar, enligt Jonas, mottagas 
positivt från verksamheten, men IT-avdelningen kan känna sig hotad ibland då den kan 
behöva ändra arbetssätt om den tidigare fokuserat mest på tekniken.  
 
Strategier & Metoder 
 
Jonas poängterar att rätt verktyg är viktigt, men att du fortfarande kan göra fel. Du måste 
ha koll på din verksamhet och dina gränsytor och förstå dessa innan du kan börja 
implementera SOA. Därefter kan du ta fram ett system som arbetar utifrån verksamhetens 
behov och börja med de tjänster där du kan få mest lönsamhet från start. Jonas ser en 
fara där han påstår att det finns en risk att misslyckas om företaget hanterar ett införande 
av SOA enbart ur ett tekniskt perspektiv, utan det måste vara genomgripande i hela 
företaget. I de fall där företaget tror att de kör en tjänsteorienterad lösning enbart för att 
de har en Web services-tjänst i drift påpekar Jonas att företaget måste komma till insikt 
att de behöver förstå verksamheten för att kunna dra nytta av ett mer komplett införande 
av SOA. Han nämner att SOA är ett politiskt laddat ord och om inte kunden själv använder 
uttrycket bör inte heller konsulterna göra det, men för att styra upp en sådan verksamhet 
behöver det inte vara så omvälvande arbete, bara det görs på ”rätt sätt”. 
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Bilaga 5: Resultatsammanfattning Tomas 

Definition av SOA 
 
Tomas har en definition av SOA som ett sätt att knyta ihop sina system och att göra de 
funktioner som finns i sin verksamhet till tjänster som sedan görs tillgängliga till någon 
intressent, intern eller extern. 
 
Data 
 
Tomas ser ett problem med hanteringen av data och logiken i verksamheten, och han 
påpekar att även om ett kontrakt till en tjänst bör se till att tjänsten i sig är autonom, är 
detta inte alltid fallet. Detta är vanligt förekommande i de fall där det dragits likhetstecken 
mellan Web services och SOA, då kan det uppstå situationer där olika dataformat 
förhindrar kommunikation, med ett mindre lyckat resultat som följd. SOA-governance är 
något som Tomas tog upp vid flera tillfällen som en bra men svår teknik att tillämpa. När 
det gäller datahanteringen är det komplicerat eftersom en liten ändring i en databas kan 
kräva stora förändringar senare i kedjan, då nya versioner av tjänster kan behöva 
driftsättas parallellt med de gamla för att uppfylla tjänstekontrakten. Tomas poängterar att 
en positiv följd av datahanteringen i SOA är att data från flera ställen kan plockas ut och 
knytas ihop och på så sätt forma en begriplig helhet. Detta är något som, enligt Tomas, 
kan leda till stora vinster då det är lättare att hitta informationen, men samtidigt kan det 
leda till ökade kostnader också ifall flera leverantörer är inblandade och måste få sina 
system att utbyta information med varandra. 
 
Processer 
 
Tomas påpekar att om affärslogiken eller kontrakten ändras kan det bli rörigt med alla 
olika versioner som måste köras parallellt, detta måste beaktas i det dagliga arbetet för att 
inte versioneringen ska bli för omfattande. Vidare poängterar Tomas att i en organisation 
med mycket förändringar kan det bli väldigt dyrt med alla versioner som måste köras 
parallellt och i sådant fall kanske SOA inte är den bästa lösningen. Tomas exemplifierade 
det med en organisation som styrs av politiker där nya lagar och regler kommer titt som 
tätt vilket ständigt kräver förändringar i arkitekturen. 
 
Nätverk 
 
Tomas anser att SOA bör implementeras för att det möjliggör en effektivare 
kommunikation mellan olika avdelningar eller delar av verksamheten, till exempel en 
koppling mellan orderhanteringssystem och kund så att de kan göra beställningar direkt 
från kundens eget nät. Tomas gav dessutom exempel på att med SOA kan gamla 
stordatorsystem kopplas ihop med modernare varianter och på så sätt utbyta information 
med varandra. När en tjänsteorienterad arkitektur designas är det, enligt Tomas, en 
avvägning mellan flexibilitet och effektivitet, om det finns flera lager i varje system och 
varje lager dessutom ska vara delbart med tjänster mellan respektive lager. 
 
Ansvar & Arbetsuppgifter 
 
Tomas påpekar att med flera parallella versioner av en tjänst i drift ökar också ansvaret för 
att hålla alla tjänster igång samtidigt, vilket han hävdar är enkelt i teorin men svårt i 
verkligheten. Under ett integrationsprojekt blir det under den inledande fasen lättare att 
koppla samman systemen men i slutfasen är det dock lika komplext som vanligt med alla 
tester och utvärderingar. Det blir även komplicerat när flera leverantörer är inblandande i 
de fall där deras system kopplas ihop i en sammanhängande arkitektur. För att underlätta i 
en situation med många olika versioner av tjänster som körs samtidigt, föreslog Tomas att 
en slags SOA-bibliotekarieroll införs i organisationen. Denna roll skulle ha till uppgift att 
övervaka alla tjänster och se till att dubbelarbete inte förekommer i någon del av 
organisationen. 
 



SOA: Konsekvenser för befintlig IT-arkitektur Broberg & Sandquist 

 

 52 

Strategier & Metoder 
 
Tomas poängterar att det kan vara väldigt dyrt att implementera SOA, och att det inte 
säkert minskar underhållskostnaden för systemen på sikt. Tvärtom kan det bli kostsamt då 
varje liten ändring som påverkar andra delar av systemet får stort genomslag och kräver 
förändringar på många ställen i arkitekturen. Han visar på ett exempel i ett tidigare 
projekt där SOA infördes på en myndighet. Där utnyttjades en tjänst av trettio olika 
användare och där krävdes tre månaders framförhållning innan några förändringar kunde 
göras i den aktuella tjänsten, oavsett hur små de var. Detta kan orsaka stora kostnader, 
speciellt utifrån perspektivet att om en av användarna skulle vilja ha en förändring i 
tjänsten, påverkar det de övriga tjugonio aktörerna. SOA-governance är något som Tomas 
hävdar skulle kunna mildra problem genom underhåll och versionering av tjänsterna. Då 
skulle skilda aktörer kunna använda sig av olika versioner av samma tjänst och de som 
inte används skulle kunna plockas bort. Genom framställandet av ett regelverk kring 
tjänster och dess egenskaper går det att undvika att aktörer använder sig av gamla 
versioner av tjänster och istället migrerar över till de uppdaterade tjänsterna. Genom ett 
regelverk vet användarna när de måste migrera över till den nya tjänsten och på så sätt är 
det lättare att planera verksamheten och undvika överraskningar i budgeten. 
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Bilaga 6: Resultatsammanfattning Jimmy 

 
Definition av SOA 
 
Jimmy har en definition av SOA som säger att det är ett koncept som bygger på 
kompontentifiering och återanvändbarhet med mera, men att det utöver de ingående 
delarna kan ses som någonting större. 
 
Data 
 
Jimmy påpekar att driften av legacy-system leder till kostnader som inte går att undvika 
eftersom ett minimalt underhåll fortfarande krävs utöver den kostnad som uppstår för att 
upprätthålla ett register. 
 
Processer 
 
Jimmy hävdar att de processer som en organisation bör presentera som tjänster, inte i 
första hand är sådana som är enkla att översätta till en tjänst, utan istället sådana 
processer som kan generera de största vinsterna. Jimmy belyser också vikten av att ha 
kontroll över sin affärsprocess, där han anser att affärsmodellering, processmodellering 
och processarbete kommer att bli ännu viktigare i framtiden. 
 
Nätverk 
 
Inget svar erhölls av Jimmy som kunde relateras till området Nätverk, istället lades stort 
fokus på området Strategier & Metoder. 
 
Ansvar & Arbetsuppgifter 
 
Jimmy anser att ansvaret för tjänsterna behöver klargöras, då olika tjänsteversioner 
väcker frågor kring ägandeskap och ansvar, i de fall där en tjänst utvecklats så att den inte 
längre ger den ursprungliga ägaren någon nytta. Vidare ser Jimmy även en ökad kostnad 
kring registret som ett potentiellt problem, där det är viktigt att se till att det inte driftsätts 
tjänster som inte är av så stor nytta för verksamheten. 
 
Strategier & Metoder 
 
Jimmy hävdar att med en sponsor från affärsverksamheten i företaget blir det betydligt 
enklare att införa SOA än om IT-avdelningen själv försöker driva igenom förändringen. 
Han påpekar vikten av att ha hela organisationen med sig under ett införande. Det finns en 
utmaning i att få med affärsverksamheten i projektet och därmed skapa en större 
medvetenhet i organisationen. Jimmy anser dessutom att det är viktigt att få IT och 
verksamheten att samverka för att lyckas med ett införande. 
Jimmy hävdar att ett införande av SOA underlättas med en strikt governance-modell på 
plats. Möjligheten för ett lyckat införande ökar om en bra IT-arkitektur finns på plats innan 
implementeringen då han hävdar att arkitekturen står under ständig förändring. Finns inte 
arkitekturen på plats måste de organisatoriska strukturerna byggas upp först, för att få 
reglerna på plats inför implementeringen av SOA, vilket är ett omfattande arbete. Enligt 
Jimmy implementeras SOA till en början som ett pilotprojekt som medför höga kostnader, 
vilket är ett argument för att införandet bör ha en bred acceptans i organisationen. 
 
Den största faran med SOA, enligt Jimmy, är att det införs som en IT-baserad teknik. 
Jimmy påpekar att det är viktigt att kunna mäta och kontrollera sin SOA främst genom 
utvalda nyckelindikatorer. Han hävdar dessutom att ett införande av SOA kommer att leda 
till höga kostnader. Jimmy ser också ett krav på arkitekturen att upprätthålla riktlinjer och 
incitament kring migrering till nya tjänsteversioner. 
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Bilaga 7: Intervju med Jonas 

Intervjuare: I 
Informant: R1 
 
I: Vad har du för utbildning? 
R1: Jag har en datavetenskaplig magisterexamen från början och sen har jag en MBA-
examen från Uppsala universitet. 
I: Ja…okej och vilken erfarenhet har du från den här branschen? 
R1: Jag har jobbat i konsultbranschen i 10 år drygt nu. 
I: Ja… 
R1: Så egentligen är det den erfarenheten jag har. 
I: Mmm, det är ganska stor erfarenhet. 
R1: Mmm. 
I: Och vilken är din nuvarande position i företaget?  
R1: Ehh…IT-konsult.  
I: Okej. 
I: Vi såg på en hemsida att du var SOA Team Manager, stämmer det? 
R1: Jag var det uppe i Stockholm, när jag jobbade på Stockholmskontoret tidigare. 
I: Okej 
R1: Och där är det 450 personer så där finns det många fler team så att säga. 
I: Mmm… 
R1: Här i Öresund så har vi ju inte riktigt… vi är 24 personer så det finns egentligen bara 
ett team så att säga. Så att det… vi har en regionchef och sen har vi IT-konsulter, 
egentligen alla är konsulter, regionchefen är också IT-konsult, eller konsultar också. 
I: Okej, så hur ser din arbetssituation ut, du sitter ofta ute hos kund? 
R1: Jag jobbar ute hos kund 100 % av tiden. 
I: Okej, vad är din specifika uppgift ute hos kund? 
R1: Jag jobbar som projektledare kring integrationsprojekt hos SonyEricsson. 
I: Okej 
R1: Och lösningsansvarig projektledare kan man sammanfattade det som, så det handlar 
mycket om att införa lösningsintegrationer på SonyEricsson mellan deras system och deras 
kunder. 
I: Sitter du på SonyEricsson i Lund då eller? 
R1: Mmm… 
I: Okej och där har du fått mycket SOA-erfarenheter eller?  
R1: Jaaa… SOA är ju… ehh… det beror ju på hur du definierar SOA.  
I: Mmm… 
R1: Du kan ju definiera det, du har ju lika många definitioner av SOA som du har konsulter 
som säger sig jobbar med SOA.  
I: Den uppfattningen har vi fått också. 
R1: Alla har ju sin bild då, ehh… och ehh… jag… alltså SOA för mig det är mycket mer ett 
mindset, alltså hur man angriper saker, att du tänker i tjänsteorienterat och du liksom, 
alltså tjänsteorienterat det hade man ju redan på 80-talet egentligen när man började 
publicera återanvändbara tjänster och ha liksom fasadobjekt. 
I: Mmm… 
R1: Så det är inget nytt, SOA är inget nytt i sig utan det är val bara att man kallar det för 
SOA, det som är nytt och riktigt relevant det är att man liksom tar tag i verksamheten 
också och verksamhetens tjänster och kanske utgår från de och vad sysslar vi med här. 
Det gjorde vi redan på 90-talet också med den här BPM-revolutionen. 
I: Mmm… 
R1: Så det är inte så mycket nytt, utan att… ehh… SOA, det är att möta… möta alltså 
verksamheten, det kan vara mellan verksamheten och IT, du kan betrakta IT som en 
verksamhetskomponent, ehh… att du möter de med väldefinierade gränssnitt, det här är 
våra tjänster, det här är vad vi kan göra för dig. Jag tycker det här blir väldigt tydligt när 
man gör business to business mellan olika företag då t.ex. att eh… har du väldigt tydliga 
tjänster för att lägga en beställning eller att beställa en leverans eller att reklamera en 
produkt elektroniskt, eh, det är en sån här, det är en tjänst som är väldigt lätt att 
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identifiera, att skicka en faktura, det är en väldigt, alltså mellan företag blir det så lätt att 
se va… 
I: Mmm… 
R1: Fakturor, beställningar… leveranser… eh… och det är ett dokument som alltid ser 
likadant ut på alla sätt. Det här kan man också plocka in internt i företaget mellan de olika 
delarna. Så har de väldigt mycket… så har de ganska väldefinierat SOA-sätt. Alltså just 
lägga en beställning, det är ju inte bara ett elektroniskt dokument, utan det handlar ju om 
liksom själva affärsprocesserna att här ska vi ha en kund, vi ska ha en kundrelation, vi ska 
ha de här varorna, vi ska ha en process. Efter att beställningen är lagt så ska vi kunna 
leverera så att liksom alla de här delarna måste knytas samma då till, till den här specifika 
tjänsten och sen så har ju den en tjänst i nästa steg då nu skickar vi en orderbekräftelse 
tillbaks då liksom. 
I: Så det blir en kedjereaktion. 
R1: Ja, det måste hänga samman hela affärsprocessen då så de tjänster, de gränssnitt 
som finns då mellan de här delarna då rå. Så det är SOA för mig. 
I: Mmm… okej 
R1: Och så… jobbar jag. 
I: Ja, det vara en ganska bra definition av det. Som sagt vi har stött på många olika 
varianter. 
R1: Amen jag tror det är nog ingen som är fel heller, det beror på vilken roll du sitter i. 
I: Mmm… 
R1: För applikationsutvecklare så handlar SOA kanske mycket mer om att Web Service-
enabla… 
I: Mmm… 
R1: Ehh… de applikationerna man bygger och… det är liksom inget fel, det är inget fel i 
den heller, den definitionen liksom, det… det är också att tjänstefiera sin 
applikationsarkitektur, 
I: Mmm… 
R1: Så att det… det är inte fel heller. Utan det… 
I: Men du kommer inte i kontakt med Web Services så mycket då? 
R1: Nä det gör jag inte 
I: För du sitter mest med den här business to business-funktionen eller? 
R1: Jaa… alltså jag jobbar ju alltså i min roll som projektledare så ehh… är jag inte så 
intresserad egentligen av själva… tekniken som implementerar… 
I: Nä… 
R1: Nä, det har vi liksom massa andra duktiga arkitekter och utvecklade som gör det. 
Ehh… och vilka protokoll man använder, det… det finns ju satt på företaget och det är det 
jag säger liksom att tekniken spelar inte så stor roll, det kan vara en gammal Corba-
infrastruktur och kan köra SOA på den och du kan köra SOA på någon gammal stordator, 
det är, det är liksom… det är själva mindsetet att tänka de här tjänstegränssnitten i din 
systemutveckling. 
I: Okej. 
R1: Det jag tror är farligt, det är de som säger att Web Service per definition blir SOA. 
Alltså, du kan göra en lika dålig lösning med Web Service-gränssnitt som du kunde göra 
med spagetti-kod tidigare som sagt… 
I: Mmm… 
R1: Så att det gäller att veta vad du pratar om liksom. Du kan ju fortfarande göra fel även 
om du har rätt verktyg. 
I: Precis… 
I: Ja, då fick vi ganska bra svar på nästa fråga hur du har fått din SOA-erfarenhet, är det 
då främst genom det här projektledarjobbet? 
R1: Nä, den har… den har väl växt fram hela tiden liksom, alltså, i och med att SOA är 
egentligen inget nytt. Alltså om man tar bort… om du ska försöka förklara SOA utan att 
använda begreppet SOA… 
I: Mmm… 
R1: … så måste du förklara det på nåt sätt och när du väl gör det då upptäcker du att det 
finns ingenting nytt här egentligen, utan det är gamla återanvändbara komponenter som 
du haft sedan 80-talet ehh... du ska ha liksom en processarkitektur som hänger ihop 
liksom från BPM-revolutionen ehh… så att det finns inte så mycket nytt egentligen, sen har 
man satt en etikett på det här, man har tagit det till marknaden och sett att det fått liksom 
bärkraft, att SOA är hett osv. men… SOA var nog hett för några år sedan och sen… och då 
var det liksom jättestor nyfikenhet och vad är SOA och liksom hur kan det hjälpa oss och 
vad kan det göra liksom och idag har det nog mognat mycket mer och liksom… 



SOA: Konsekvenser för befintlig IT-arkitektur Broberg & Sandquist 

 

 56 

Tid: 07.59 
I: Man vågar ställa lite kritiska frågor? 
R1: Ja javisst, man jobbar… man jobbar som man gjort och man inser inte att det är SOA… 
sen så har man… får man lite modeller och verktyg för att navigera rätt och för att bli ännu 
effektivare och krispigare i sin verksamhet. 
I: Mmm… 
R1: Ehh… så vad jag har fått ifrån… ehh… alltså det, det är ju marknadsföring egentligen 
att kalla det för SOA och själva innehållet det är ju klassiskt, egentligen. 
I: Mmm... 
I: Okej, om vi går in på SOA då som koncept då, vilka tjänster tycker du man börja med 
för att få störst nytta av SOA? 
R1: Ehh…  
I: Du nämnde business to business? 
R1: Ja, men det där är… [några sekunders paus] alltså det är… jag vet inte om man kan 
svara på den frågan så, alltså du måste ha koll på din verksamhet och du måste ha koll på 
dina gränsytor i din verksamhet först då så att jag tycker att det första du ska göra det är 
att inte börja implementera någonting utan det är ju att börja titta på din verksamhet och 
ha liksom riktigt tydligt på hur, hur din verksamhet ser ut och fungerar. Du måste förstå 
den väldigt bra och sen liksom se efter vad du kan ha för system då som jobbar utifrån det 
då och ta den approachen. Sen så ska du väl titta på vad du har… var det gör som mest 
ont i dag, var har du har mest lönsamhet på att införa såna gränsytor, såna här 
väldefinierade gränsytor. Det är inte alla där det är ekonomiskt försvarbart att införa… den 
här typen av gränsytor och har du ingen elektronisk handel med dina kunder så då ska du 
ju inte göra nåt business to business heller naturligtvis. Det är liksom om du går ner på 
Panduro hobby så… i och för sig mot sina leverantörer så har de ju säkert mycket att vinna 
på kanske, men sin kund så har de ju ingen business to business så att säga… 
I: Nä… 
R1: Så att… det går inte att säga så generellt utan det… det är mer ett mindset, ett 
angreppssätt i din dagliga verksamhet, både verksamhet och ner på IT-verksamheten. 
I: Okej, eh… vilken är din uppfattning om varför organisationer inför SOA idag? 
R1: [några sekunders paus] Eh… jag tror att man gör det för att få en större flexibilitet i 
sin infrastruktur och sitt systemlandskap, att bli snabbare, att anpassa sig mot 
marknaden, att så att säga, dels minska kostnaden p.g.a. alldeles för stor komplexitet 
mellan sina system, ehh… men också att få liksom tydligare… tydligare tjänstegränssnitt 
som gör att man kan så att säga uppdatera sina bakomliggande tjänster som 
implementerar tjänsten då mot ett gränssnitt. Så jag tror att flexibilitet som är absoluta 
drivkraften. 
I: Kan vara också det att man slipper tänka på de bakomliggande… serverar och program 
osv.… utan man, man lyfter upp det till en tjänstenivå också… 
R1: Men då ljuger du bara för dig själv. 
I: Okej 
R1: Någon gång måste du ner på servernivå och implementera de här…  
I: Okej 
R1: I liksom… du måste ner på binärnivån liksom och ha databaser och fortfarande måste 
du ha system som är jättebra och jättesnabba och är bättre än dina konkurrenter och… 
I: Mmm… 
R1: … felsäkra så att du kommer ju inte ifrån den, alltså det, det är det ju inte. Men 
däremot så… du kan ju kapsla in de mycket mer. 
I: Ja… 
R1: Ehh… så att du har liksom, du har inte samma beroenden in i systemet, utan du vet 
att det här är tjänsten som jag ska publicera och då behöver jag inte bry mig om vad 
andra tycker om vad jag gör inne i den här komponenten. 
I: Precis, för de vet vad de får är vad de förväntar sig? 
R1: Ja, precis. Det finns ett kontrakt som säger liksom vad vi ska göra. Ehh… och sen så 
har inte du med att göra hur jag gör det. 
I: Nä, så du blir egentligen lite friare då om du är systemägare? 
R1: Ja 
I: Så länge du levererar det som kontraktet förväntas… så får du göra vad som helst? 
R1: Ja, i stort sett, visst är det så. 
I: Okej. Mmm… Eh… skiljer sig då din uppfattning om varför de implementerar SOA med 
varför de bör införa SOA? 
R1: [några sekunders paus] Jag tror… jag tror att det har funnits många som har gått in i 
SOA eh… tillsammans med en systemleverantör alltså någon av de här SOA-leverantörerna 
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och liksom gått in i det liksom ett tekniskt perspektiv, man har tagit det som en IT-fråga 
att gå in och införa SOA i sin organisation. Och då gör man nog fel. 
I: Man har velat haft SOA men inte riktigt vet varför? 
R1: Man vet inte vad det är, man vet att det är hett och alla andra gör det så jag måste 
också göra det. Och sen så står någon leverantör där med ett erbjudande som jag inte kan 
säga nej till, så det är klart att jag måste hoppa på det och sen så kommer man in i 
styrelserummet där och säger att nu har vi SOA här och hela din styrelse frågar vad är det 
för någonting och du kan inte svara på det va då… 
I: Det är nästan lite som innan IT-kraschen, ”vi måste ha en hemsida”, ”ja, men varför?” 
R1: Ja, men lite grann så. Jo men det är nog många som gjort det tror jag, men jag tror 
inte de blir så långlivade. Det kanske blir liksom en liten server som står och… jag vet inte 
vad de gör. Men eh… det är ju inte ett SOA-införande. SOA måste vara genomgripande i 
hela företaget.  
I: Mmm… Det går inte bara liksom gå halva vägen? 
R1: Du kan inte bara göra det som en IT-plattform, alltså det är… det är klart att 
återanvändbarhet och löst kopplade tjänster är användbara även på liksom IT-nivå. Men 
du får ju inte de här vinningarna liksom om du inte förstår din verksamhet… och 
verksamheten, det är därför du finns, det är därför du har en IT-avdelning, för att 
supporta din verksamhet, eller en del i din verksamhet och förstår du inte din 
verksamhet… vad du då göra liksom, då har du ju knappast nåt existensberättigande i en 
organisation liksom. 
I: Nä… 
R1: Ehh… det kanske finns en del som är lite för teknokratiska och tror att de existerar 
bara för sitt eget nöjes skull för att det är kul med teknik, men så är det ju sällan. Eller så 
är det aldrig. 
I: Nä. 
I: Okej, finns det då exempel där man inte bör införa SOA över huvud taget? Typ av 
organisationer eller liknande? 
R1: [några sekunders paus] Eh… nä det tror jag inte, jag tror att eh… alltså… det är klart 
att är du enmansföretagare så kanske det inte spelar så stor roll…  
I: Nä… 
R1: Jag ska inte säga att du inte ska göra det heller för det är mer ett mindset och liksom 
tänk på hur du gör dina saker.  
I: Mmm… 
R1: Och sen får det naturligtvis helt olika konsekvenser om du sitter på GM eller om du 
sitter på panduro hobby eller om du är enmansföretagare så det går ju inte att jämföra 
liksom… 
I: Nä… 
R1: … digniteten av SOA 
I: Men ni har aldrig behövt säga till ett företag som kommit hit att ”nä men SOA är nog 
inte eran grej utan ni bör göra så här istället”? 
R1: Att säga att SOA inte är eran grej det kan man inte heller göra, för du måste först 
definiera SOA. Och det är klart att det kan komma de och undra vad liksom det här har för 
värde för mig då liksom, någon specifik del ur SOA då, men då gäller det liksom att lyfta 
blicken och kanske att de måste börja med det större perspektivet och titta på lite grann 
varför gör ni det här och hur gör ni det här och hur fungerar ni, vad vill ni uppnå så att 
säga.  
I: Mmm… 
R1: Sen kan man börja drilla ner på om ni ska köra en eller annan plattform eller om det 
ska vara Web services eller om det ska vara något annat, protokoll och format eller vad 
det ska vara liksom. 
I: Ja… eh… när man inför SOA då, brukar det leda till förändringar i organisationen? Utöver 
själva IT-biten? 
R1:  Ja, definitivt så möjliggör det ju förändringar i organisationen, du får ett systemstöd, 
du får ett systemlandskap som mycket bättre som mycket bättre anpassat efter din 
verksamhetsidé vilket betyder att du kan ju rationalisera bort de här funktionerna som då 
verksamheten satt och gjorde saker som man inte skulle göra tidigare p.g.a. systemen var 
byggda för någonting helt annat. Så att visst innebär det förändringar. Du kan ju fokusera 
den kraften på det ni ska göra och inte på det systemet tvingar er att göra. 
I: Mmm… Kan man inte säga då att SOA kräver förändringar eller är det att SOA möjliggör 
förändringar? 
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R1: Ehh… det beror på… hur pass moget företaget är. Så har du ett processorienterat 
företag som vet vad man håller på med och där man är väldigt stream-lined i det man gör 
då är det inga större förändringar. Då är det ett jättestöd bara så att säga. 
I: Mmm… 
R1: Men det är klart, är du ett företag där du inte har några strukturer, inga processer, då 
kommer du aldrig kunna införa ett lyckat SOA-projekt heller. Man kan ju inte prata om 
SOA-projekt, ehh… du kan inte införa SOA framgångsrikt utan du måste ha på plats 
struktur och processer. SOA är en del av ett strukturerat och processorienterat sätt att 
arbeta.  
I: Mmm… 
R1: Så att då krävs det ju förändringar. 
I: Ja… okej, ehh… när det krävs såna förändringar då, brukar det leda till andra problem? 
Eller svårigheter så att säga att genomföra de förändringarna? Om du tänker till exempel 
processförändringar? Det är väldigt individuellt? 
R1: Ja, det där det… nä, det har jag egentligen ingen erfarenhet av så… det är klart, finns 
ju alltid motståndare till förändring. 
I: Mmm… 
R1: Så är det ju. Ehh… och… verksamheten tror jag oftast är väldigt positiv därför att de 
kan helt plötsligt börja fokusera på det de ska göra istället, ur den delen. Sen är det klart 
att ur ett, på ett, IT-avdelningen som traditionellt då kanske har jobbat lite grann med 
tekniken för att det var kul, att de känner sig lite hotade ibland va. Så kan jag tänka mig. 
Ehh… men jag har ingen erfarenhet utav det. 
I: Okej. 
R1: Utan det brukar vara en energi-boost för hela organisationen. 
I: Mmm… då hade vi eventuellt lite följdfrågor då, men de här är ganska inriktade på hur 
verksamheten brukar förändras, men i och för sig om du inte har så stor erfarenhet från 
just de områdena så… eh… för vi hade lite… enligt vissa så kan SOA leda till då 
förändringar in företagets strategier, metoder… eh… det kan även medföra förändringar i 
arbetsuppgifter och ansvar, men det kanske har lite med det att göra som du sa om IT-
avdelningen? 
R1: Ja, det är kanske IT… alltså i ett moget företag… men det är svårt, alltså jag tror att 
många… många har redan liksom ett SOA-tänk och jobbar samma sätt som SOA-konceptet 
utan att liksom uttalat ha sagt det. 
I: Mmm… 
R1: Det är klart, då blir det ingen förändring om man bara sätter en SOA-etikett på det de 
redan gör. 
I: Mmm… 
R1: Sen kan det finnas de som tror att de jobbar SOA för att de har köpt en Web service-
applikationsserver… ehh… och blir det rätt jobbigt att försöka förklara för de att ni är inte 
ens i närheten av vad liksom det här handlar om.  
I: Mmm… Blir det värre då för de som tror att de kör SOA än de som vet att de inte kör 
SOA men är väldigt långt ifrån en processorienterad verksamhet? 
R1: Det beror väl på hur du möter de. SOA är ganska… det är ett politiskt laddat ord. Så 
att man ska alltid försöka undvika det. När vi går ut till en ny kund eller en befintlig kund 
liksom att, pratar inte kunden själv SOA, så ska man aldrig då prata SOA med de för att 
alla har en åsikt om SOA, om det ska vara eller inte vara. Man trampar alltid på någons tår 
när man börjar prata SOA, utan prata innehåll istället, vad innebär det här, ni är jättebra 
på det här, ni har de här processerna på plats, det är toppen, här finns lite saker ni skulle 
kunna förbättra. Och det kan vi ta ur våran SOA-verktygslåda sådär va och jobba utifrån 
det från fall till fall. Ehh… och de kanske är väldigt SOA-mogna om man får säga så då 
liksom, sen utan att ens liksom ha påbörjat det. Sen finns det de som har en… köpt en 
app-server då med Web servicar och säger själva att de är SOA, det… då får man väl 
smeka de medhårs lite grann och… javisst kör ni SOA och liksom, här är nästa steg, nu får 
ni börja förstå vad verksamheten gör och så kan ni liksom få lite avkastning på det där. 
Eh… så det behöver ju…, så var ska man börja, man börja från olika håll liksom och man 
kan ta det framåt, från alla lägen. Ehh… så att det behöver inte vara så omvälvande, 
någon utav dem, om man gör det på rätt sätt.  
I: Okej... om man tänker så här då… om man rent tekniskt, om man säger att man vill ha 
en processorienterad verksamhet och införa en SOA-plattform, hur kopplar man ihop alla 
de här olika tjänsterna som finns presenterade då som finns presenterade? Måste man 
liksom ställa dit en fysiskt ny server och säga att det här kör vi mellanlagret på och… 
R1: [några sekunders paus] Ja, jag tror att du måste få struktur… i dina tjänster. 
I: Mmm… 
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R1: Och så att säga… en accesspunkt liksom, att du behöver den här infrastrukturen, den 
här enterprise service bussen och som vi tittar ut IT-arkitektursynpunkt då, där du 
kommer åt den så att alla tjänster finns tillgängliga eh… så att alla system kan gå på den 
och anropa och det är också dit som alla levererar sina tjänster. Ehh… det är också där du 
kan komma in och övervaka och sätta krav och se liksom, sätta behörighet, så att du har 
en accesspunkt då. Men det är ofta någon form av en ESB-liknande modul som du 
behöver. 
I: Mmm… 
R1: Och kanske nåt repository då för att hålla koll på alla dina tjänster och lite 
monitorering och… det beror på liksom var i mognadsgraden du är och hur mycket du är 
villig att investera också.  
I: Men ESB, fungerar det bra? Det tänket? Eller blir det väldigt slött att arbeta med? 
R1: Nä, det blir definitivt inte slött. 
I: Okej. 
R1: Det… 
I: Lite off-topic, men jag läste en krönika i CS imorse där de klagade på att ESB leder till 
spagettiprogrammering i och med att man fick koppla runt den för att komma upp i 
prestanda.  
R1: Ja… men… du kan ju bygga fel med vad du än bygger. Alltså det… det finns inga silver 
bulltes nånstans va. 
I: Nä… 
R1: Ehh… och man måste se, vad har du för krav, vad vill du göra, är det en ESB… jag kan 
tänka mig att i det fallet, jag har inte läst artikeln själv då men, men att där har någon 
systemleverantör lovat de guld och gröna skogar bara man trycker in deras ESB-mjukvara. 
Ehh… sen hade de ingen kompetens på hur man skulle bygga det här, hur man ska 
använda det, varför vi ska bygga det. Ehh… och så blir det spagetti och så blir kunden 
extremt missnöjd och så ringer de Computer Sweden och säger att det här ju för fan inte 
klokt, så här får det inte gå till. 
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Bilaga 8: Intervju med Tomas 

Intervjuare: I 
Informant: R2 
 
I: Vad har du för utbildning? 
R2: Jag har en... Jag är en högskoleingenjör inom någonting som heter multimedieteknik 
I: Okej...  
R2: För ett antal år sedan... Ehh... Men jag har i och för sig inte jobbat så mycket med 
multimedia just utan främst som utvecklare och senast va kan det va... tre åren som 
arkitekt egentligen... 
I: Okej... Vart gick du utbildningen någonstans? 
R2: På LTH...  
I: Okej så du är en gammal lundastudent? 
R2: Nej egentligen inte... Jag satt i Helsingborg 
I: Jaha okej... 
R2: Men jo jag var väl i Lund till och från men framför allt i Helsingborg... De hade lagt alla 
sina... Det som inte var civilingenjörsutbildningar... allt det ligger uppe i Helsingborg... 
men jag vet faktiskt inte hur det är idag eller om utbildningen finns kvar över 
huvudtaget... 
I: Nej det är nog möjligt... 
R2: Jag sökte ju nittio... när började jag... nittiosju... Så var det ju... gud... Jag tror det 
var 600 sökande till 30 platser 
I: Oj... Men du kom in... 
R2: Jag var på reserv, jag var ju sån här 12:e reserv... fem antagna på högskoleprovet 
och lyckades komma in på det... konstigt nog så kom jag in... 
I: Ja ibland skall man ha tur...  ehh vad har du för erfarenheter från den här branschen? 
R2: Ehh jag har jobbat ehh ska vi se nu... på från början från det som heter AU-system... 
Ehh där jag började 2000... och sen så har jag ju då varit på... jag har varit på samma 
ställe men det här är femte bolaget jag är på utan att ha byta jobb... 
I: Mmm... 
R2: Så att det är lite uppköp i den här branschen... Så från AU-system till vidare då... till 
ehh Teleca ehh och sen så splittades Teleca upp så att det blev AU-system och sen blev vi 
uppköpta av Cybercom så att... hoppat runt lite där mellan olika delar... men ehh jag har 
varit i branschen då sen 2000... som sagt med arkitektur då sen tre år tillbaks... 
I: Ehh och vilken nuvarande position har du i företaget? 
R2: Idag jobbar jag som... ehh jag har väl rollen som systemarkitekt egentligen... men 
som jag också beskrev mig vi är ju också en leverantör... så vi har ju egentligen det 
perspektivet på det vi levererar till kunder och vad vi ser här... 
I: Mmm... Ehh vad har du för erfarenhet av SOA? 
R2: Ehh vi har implementerat ett... ett antal system till kunder baserat på SOA och 
började väl egentligen för... när var det... tjugohundra... hösten 2004 då vi började skissa 
på ett system till en dansk myndighet där kravet från kunden var att man skulle ha en 
service-orienterad arkitektur... danska staten har alltså riktlinjer för hur alla IT-system 
skall byggas... och där så fanns det då... om man läser mellan raderna så stod det SOA... 
det var inte uttryckt att det var SOA men det var det man pratade om... ehh så att... där 
har jag då varit med och ritade det systemet... och vi... det implementeras nu också... och 
sen så har jag haft en hel del roller med att vad ska vi säga... att vara rådgivare till våra 
kunder... hur de bör göra med SOA... så att det är lite hur mogna kunderna är... 
I: Brukar du prata SOA med kunderna eller pratar du runt uttrycket? 
R2: Ehh neh alltså... vi pratar ofta om... om SOA... det är ett sätt att komma in hos 
kunderna... Ehh IT-cheferna har nästan alltid varit och lyssnat på de som har pratat om 
SOA... och tror att det är räddningen på världen ehh för att då liksom... får man komma in 
och berätta lite runtomkring och vad det egentligen innebär... ehh IT-cheferna hör ordet 
och... buzzwords... oh här är häftigt och här ska vi komma in och här måste vi göra... men 
har egentligen inte koll på vad det innebär för de själva... 
I: Neh... ehh alltså vad är SOA enligt dig då, skulle du vilja definiera det? 
R2: Alltså jag skulle vilja definiera det som att det... det är ett sätt att ehh... knyta ihop 
sina system... på ett... grundtanken är ett väldigt bra sätt... men det gömmer sig mycket 
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bakom det där begreppet som man måste hålla koll på också... men det är ju framför allt 
att få... att göra om de funktioner som man har i sitt... sin verksamhet till att tjänster som 
man kan tillhandahålla till vem som helst egentligen... både internt och externt... 
I: Men du tycker att det finns mycket svårigheter med SOA? 
R2: Det finns väldigt många svårigheter med SOA... ehh både implementationsmässigt och 
senare även underhållsmässigt... på... det som man ofta får höra om man är ute och 
lyssnar på de här Gartner och gud vet vad de heter för någonting så säger de att... Ja kom 
ihåg att SOA det kan vara väldigt dyrt att implementera från början med det... det minskar 
ju underhållskostnaden på sikt... och jag håller ju inte riktigt med om det för att... i och 
med att man börjar knyta ihop systemen... så blir det vansinnigt dyrt att underhålla det 
också... då vartenda liten ändring som påverkar någonting utåt får genomslag i hur många 
system som helst runtomkring... vi har ju exempel då på den här danska myndigheten 
där... vi tillhandahåller ett antal tjänster utåt till egentligen den myndighetens kunder... 
ehh och det kan vara en tjugo trettio användare av en tjänst... om vi gör en förändring av 
den... så har vi massa krav att... ja vi måste säga till tre månader innan och... alltså det 
blir vansinnigt dyrt att... minsta lilla förändring vi ska göra... så att en kund säger att jag 
vill nog ha det här också så kommer det att påverka alla de andra... 
I: Så det är egentligen förändringen i det här service kontraktet... 
R2: Ja det är väl det främsta... men även om ändrar sådana saker som i ehh... i logiken... 
för att även om man tror att kontraktet ska liksom... en tjänst ska vara helt 
självstyrande... autonom... men så är inte alltid fallet... ehh framför allt om tjänsterna som 
utvecklades... i början av SOA när man drog likhetstecken mellan Web services och SOA... 
ehh nu har tack och lov... inte så länge man höll på med det... för det är också en... en 
ganska vanligt återkommande sak från många utav de här IT-cheferna eller man har 
pratat med de som ligger... kanske mer ansvar för applikationer... jo men vi har ju Web 
services... men ja det är inte SOA... jaha men det är väl ett steg på vägen... så men nej... 
Jag har ju exempel på det här... där det är till och med tvärtemot... ehh var och pratade 
med en kund där de sa just det att... men jo vi har ju börjat med SOA vi har ju... vi har ju 
tjänster här för att... koppling till vårt active-directory och till vår main-server med Web 
Services så att ja... men har ni något meddelandeformat för de här tjänsterna som vem 
som helst kan läsa som... nja det är ju .NET... det är ju dataset vi skickar ut... så om ni vill 
ha en javaklient som ska läsa det då... så ja det går ju inte så bra... neh... då har ni gått 
åt andra hållet istället... då är det värre, då knyter ni in er i en teknik. 
I: Så ehm... Uppfattningen vi hade innan då... och även fått från andra som vi har 
intervjuat det är ju det att så länge man håller sig till det som kontraktet säger så är 
allting frid och fröjd... då kan man jobba helt självständigt och inte behöver bry sig om 
någon annan... 
R2: Ja... jo det kan man ju göra... det finns ju många tekniker för att... finns ju ett 
begrepp där med... SOA-governance som är att man skall underhålla sin tjänster och hålla 
det cleant och med versionering av tjänster och så här... och det är ju jättefint på 
pappret... men det är vansinnigt svårt att hålla i verkligheten... så att du ska ha... helt 
plötsligt skall du underhålla kanske två eller tre tjänster som dels gör samma sak men det 
är olika versioner då... beroende på att då har vi ändrat affärslogiken lite grann... eller vi 
har ändrat servicekontraktet lite grann... och på ytan så är det ju inte så stora skillnader 
men om du börjar ändra i logiken och säger att ja nere i databasen så justerar du lite för 
att nu kräver vi mer obligatorisk information... men det kan vi ju inte göra från de tidigare 
versionerna helt plötsligt... 
I: Så då måste du ha flera parallella versioner av samma tjänst igång? 
R2: Ehh ja det är ju egentligen så att säga tanken för att man ska kunna ha det... men... 
och det är lätt på pappret men väldigt svårt i verkligheten att göra det... 
I: Det borde bli väldigt stor flora av tjänster tillslut... 
R2: Ja man får ju hålla liksom en... ehh sätta någon regel att man kanske har max två 
versioner igång samtidigt... och man har en version och sen så kommer man med en ny... 
och samtidigt som man släpper den nya så ger vi ingen support på den gamla... vill ni ha 
nya funktioner så hänvisar vi till den nya... och så får folk migrera över då till den nya 
versionen av tjänster... men det är ju inte sådär... det går inte på en natt direkt... och sen 
helt plötsligt att komma till att jaha nu ska vi ha en tredje version men vi har fortfarande 
användarna kvar på den första... nu måste vi tvinga de att byta... har de inte budgeterat 
för det så är de inte sådär jätteglada för att byta... det behöver inte vara några stora 
kostnader... men det tar tid och det... test och sådär är ganska besvärligt... det är mycket 
där bakom... 
I: Ja... ehh så du tycker egentligen att SOA blir både dyrare under införandet och själva... 
ja livslängden? 
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R2: Ja alltså det... man ska ju inte tro att det är billigt och man ska inte tro att det är för 
alla... för... jag tror att det vi brukar säga till våra kunder är att man ska ta sig en 
allvarligt tankeställare på om SOA verkligen är någonting för mig... som kund för att det är 
dyrt att införa och det kan vara dyrt i underhåll... är du i en organisation som har mycket 
förändringar som den här danska myndigheten som... de styrs av politiker och det 
kommer nya lagar titt som tätt och det ändras och det blir väldigt dyrt... i det fallet så ger 
det också väldigt mycket mer att man kan knyta ihop alla verksamheter men det kräver 
att du har en rejäl påse pengar bakom det för att kunna underhålla det här systemet... 
I: Så man ska inte införa SOA av ekonomiska skäl? 
R2: Ehh jo det kan du nog göra också om du ser att vinsterna med det... jag tror inte du 
ska införa SOA för att du tror att ditt IT-system blir billigare... du ska möjligtvis införa ditt 
SOA för att göra andra vinster i verksamheten, att du kan knyta ihop olika avdelningar 
eller olika delar av din verksamhet på ett effektivare sätt... där kan du nog göra vinst på 
det... men jag tror också att med ren IT-investering kommer du inte att spara några 
kronor på det... det gör du inte... 
I: Så vem skulle du säga att SOA är till för då? 
R2: Först och främst skulle jag vilja säga att det är till för de som... alltså... du ska upp i 
en viss storlek på verksamheten för att det ska ehh verkligen ge någonting... ehh man ska 
nog se om man... vad man kan göra för andra vinster förutom IT-systemet... ehh har man 
något önskemål om att knyta ihop sitt... ehh ja vad vet jag... ehm sitt 
orderhanteringssystem med kunderna direkt så att de kan ifrån sitt interna nät göra 
beställningar direkt till... ehm ja business-to-business och grejer... ehh där kan du säkert 
spara i att du kan minska din säljavdelning och vad det nu är för någonting... ehh... men 
det... du ska upp i en viss storlek för att... det ska ge någonting... ehh jag tror inte att en 
liten mekanisk verkstad någonstans skulle inte tjäna någonting på det... det beror ju i och 
för sig också på, de kanske inte behöver... de kanske behöver ha en eller två tjänster och 
det är väl inte så dyrt i sig... 
I: Neh, och vilka tjänster tycker du att man ska börja med om man ska införa någon SOA? 
R2: Oj, alltså det är svårt att säga vilka tjänster man ska börja med... jag tror det beror på 
vad kunden har för... ehh... vad de har för mål med det... det måste de se själva också, 
vad är det de ser största vinsterna av att införa SOA... är det i ekonomisystemet eller är 
det i ordersystemet... 
I: Man ska titta där man kan få störst vinst där de tjänsterna bör... 
R2: Ja, alltså  där du har störst nytta av det... i och med det är rätt kostsamt att införa så 
måste man ju också... se var man kan få igen pengarna någonstans... ehh så det... du kan 
inte bara säga... här är det bäst att sätta det i mail-systemet eller någonting... det ger 
ingenting till verksamheten egentligen... 
I: Nej... Så man får titta på kostnaden?  
R2: Ja alltså jag tror att det... varje gång man prata om SOA så är det en kostnadsfråga 
också... det ehh... som sagt är dyrt... 
I: Vilken är din uppfattning då om varför organisationer inför SOA idag? 
R2: Alltså det är nog... ehh det är nog ett antal saker men framför allt skulle jag vilja säga 
att det är just det här att... att kunna knyta ihop avdelningar eller ehh... olika funktioner... 
att från ett system kunna plocka information ifrån kanske ekonomi och löne och HR gud 
vet vad det är för någonting ordersystemen... knyta ihop det till ett ställe där du kan se... 
du får inte hålla information när du är i det här stället men du kan plocka information från 
olika ställen och sammanföra det och få en ny bild utav vad som egentligen gäller... ehh så 
att där kan du nog göra ganska stora vinster på att man kan få nya... ny infallsvinkel eller 
nytt perspektiv på den information man egentligen redan har... man plockar från lite olika 
ställen... ehh du kan ju också säga saker som att om du... ehh ja om du... till exempel vår 
danska myndighet som vi återkommer till... ehh... det finns centrala register över alla 
företag i Danmark, precis som vi har i Sverige med patent och registreringsverket som 
lista företag registrerar med adressuppgifter, telefonuppgifter och allt vad det nu är för 
någonting... det finns som en tjänst som du kan hämta information ifrån så behöver du 
inte hålla på och knappa in det flera gånger... ehh och det finns mycket sånt som man kan 
hämta runt om kring ifrån, behöver man inte hålla information själv utan man kan gå ut 
och fråga... man har alltid den senaste informationen... så att det... det är lite sådana 
grejer som kan... 
I: Och det här införandet med danska myndigheten är det genomfört till fullo eller? 
R2: Ehh ja det skulle jag vilja säga... ehm det är väl... i vårt fall är det väl internt... så är 
det tre system som kommunicerar med varandra, dels gamla stordatorsystem och sen så 
dels två modernare system... 
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I: Okej... Har du sett då att det har skett några förändringar i den danska organisationen 
tack vare SOA införandet? 
R2: Ehh... ja det har väl blivit lättare att få de här tre systemen att samverka... sen ja 
men den informationen har vi där då kan vi plocka den och... det kan vi ju få ihop här och 
den kan vi få ihop där så att de gör nog stora vinster i att det är lättare att hitta de här 
delar av information... det är som det ser ut stora kostnader involverade i det också... helt 
plötsligt så har man då flera system flera leverantörer som ska komma överens om olika 
delar... 
I: Så ändrar det några arbetsuppgifter eller ansvarsuppgifter i organisationen? 
R2: Ehh... ja alltså svårt att säga men de har ju fått en inblick i vilka tjänster som finns... 
ehh nu är det ju väldigt många tjänster, tror det är... bara det systemet som vi har byggt 
här som är ett utav de här delsystemen så har vi väl en... ja en 110 tjänster... dels interna 
som vi bara har själva och dels externa som vi släpper ut till att andra får komma in... 
men... där har du en överblick över vilka tjänster som finns, vad de kan hämta för 
information och stoppa in för information i systemet... så att det... de har nog fått en... de 
har nog sett att det är lättare att integrera systemen... så att där gör man ju vinsten, det 
går snabbare att integrera... det är lättare... framförallt kör man igång projekt är det 
lättare... sen så i slutet är det precis lika komplext som vanligt med tester och kommer det 
till kritan så har man inte riktigt samma syn på specar och... så är det alltid... 
I: Ehh drev de det här projektet som ett rent IT-projekt eller gick det högre upp i 
hierarkin? 
R2: Nej det drev nog egentligen som... ehh svårt att säga, alltså det... kravet på att det 
skulle vara just en tjänsteorienterad arkitektur kom ifrån IT-avdelningen... det är väl de 
som såg vinsterna med det... men som sagt det här var 2004 så att... då kunde de 
egentligen bara se vinsterna med det tjänsteorienterade... ehh sen så satt väl alla andra 
bakom och jublade och tryckte på så det var... det fanns nog egentligen inget motstånd 
mot det... det största motståndet var väl egentligen från leverantörerna... inte på det 
externa utan på att man hade krav på sig att internt system... även hålla den 
tjänsteorienterade arkitekturen... så att flera lager skulle vara delbara och man skulle ha 
tjänster mellan varje lager för att kunna byta ut saker lätt... ehh... det är lite stick i stäv 
mot om man gör en effektiv arkitektur... den är flexibel men inte alltid så effektiv... ehh så 
att då har väl leverantörerna lite motvind men... de har ju byggt och det fungerar så att... 
I: Är de nöjda med det, som det ser ut idag?  
R2: Ehh ja det tror jag... ehh vi har väl inte hört så mycket annat och de säger väl inte att 
de gjorde något direkt fel heller... ehh jag tycker det kommer alltid upp när vi är på möten 
om att det... ja det skulle vara bra med en tjänst här och det skulle vara bra med en tjänst 
där... det som de kanske saknar om att det är rent... mognadsmässigt det är att man har 
ingen som... ingen hos de som har en helhetsblick över vilka tjänster som de faktiskt har... 
det är ju väldigt många om vi nu har ett hundratal och sen så vi ett antal andra 
leverantörer som har... ja åt samma håll i antal tjänster så att det är svårt att hålla en 
överblick över vilka som verkligen finns... utan det ligger hos leverantören att göra det... 
det hade kanske varit en bra variant att ha någon bibliotekarie hemma hos kunden som 
kunde hålla koll på så att vi inte gör samma sak på två ställen och var information 
egentligen ska finnas och sådär... det... det är nog en... ett önsketänkande i dagsläget 
men... 
I: Men finns det en risk att det ligger tjänster där som ingen egentligen använder, som 
bara drar...? 
R2: Helt klart... ehh tjänster som framför allt så drar de ju en kostnad i underhåll på att 
när vi uppdaterar någonting i systemet så måste de också justeras... och även om ingen 
använder de så måste vi ändå se till att de håller samma nivå... det är ju en stor 
kostnad... 
I: Mmm så en SOA-bibliotekarie vore önskvärt... 
R2: Ja jag tror att hela det här... ehm det man kallar för SOA-governance, att man har 
liksom en... någon som verkligen håller koll på vad som finns och vad som behövs och vad 
man kan ta bort... ehh precis som med alla andra IT-system med funktioner som är gamla 
som ligger kvar som ingen använder så att... man behöver göra lite re-factoring då och då 
över alla tjänster och se på vad som behövs och vad som inte behövs... 
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Bilaga 9: Intervju med Jimmy 

Intervjuare: I 
Informant: R2 
 
I: Vad har du för utbildning? 
R3: Ehh... lite blandat... Jag har en examen vid Lunds Universitet i humaniora och sen har 
jag läst programmering och... sen har jag gått i arkitektskolan uppe i Stockholm så att det 
är väl... i stora drag min utbildning... 
I: Okej... Ehh och vad har du för erfarenhet från den här branschen? 
R3: Ehh jag har jobbat som IT-arkitekt inom energibranschen i fem år och sen har jag 
jobbat här nu som konsult i snart ett år... 
I: Så du har nischat dig inom energibranschen? 
R3: Nja egentligen inom informationsmodellering om man ska leta upp en nisch... så att 
det är väl snarare så... om man nu ska ha en sektor så är väl energisektor den som jag 
kanske känner till mest... men metoderna som jag jobbar med är applicerbara... det är 
mycket bredare... mycket bredare fronter. 
I: Mmm... och vad har du för position nu i företaget? 
R3: Ehh jag jobbar ju som konsult och är ju... jobbar med arkitektur... [...] har arkitektur 
som huvudsyssla kan man säga... 
I: Mmm... du kallar dig för IT-arkitekt? 
R3: Jag kallar mig för konsult eftersom att jag vill kunna komma in både på IT-sidan och 
affärssidan eftersom jag anser att arkitektur är ingenting som är IT-specifikt... Jag tror att 
det är en sorglig missuppfattning... och jag tror att SOA kommer nog tyvärr kunna komma 
peka på vissa problem kring de missuppfattningarna... när man inte tar med hela 
arkitekturperspektivet. 
I: Ja... Vad har du för erfarenhet av SOA? 
R3: Ehm... jag har mer erfarenhet av vad ska man säga... tjänstebaserad integration där 
man utför integration på ett sådant sätt så att det möjliggör SOA i framtiden om man så 
säger... Man utgår ifrån informationsobjekt och tänker på integration ur ett 
tjänsteperspektiv med återanvändbarhet och den biten... Så riktigt grova SOA-projekt har 
inte jag riktigt varit med i [...] jag vet inte om ni har sett den här ”hypecykeln”... Det finns 
en hypecykel på nästan allting som introduceras på marknaden och SOA befinner sig nu i 
ett tillstånd på denna hypecykeln där det finns en möjlighet för det att faktiskt hitta en 
rimlig nivå... Innan i hypen så är det ganska mycket besvikelse om vad som kommer... 
och därför finns ju begrepp som JBOW, just a bunch of Web services och så vidare... och... 
jag tror att det har sitt ursprung i dels att man har börjat med SOA-initiativ i fel... ände... 
och känner att man har missbedömt den påverkan som det har på arkitekturgovernance... 
eller snarare den... det förarbete som skulle ha gjorts inom arkitektur och governance. 
I: Om du skulle få definiera SOA, vad är det för dig? 
R3: Ja... det är ganska mycket... det är ganska svårdefinierat... jag vet inte har ni stött på 
några definitioner nu när ni har varit igång och letat... ganska många? 
I: Mmm... lika många som vi har pratat med 
R3: Ja och ganska... vissa är ganska tekniska... andra är misstänker jag ganska högt upp 
i... det är liksom mot business-sidan... 
I: Ja... 
R3: Det bygger ju på de här enkla koncepten av komponentifiering och återanvändbarhet 
och hela den här biten... men jag tror att det finns någonting större i SOA... och det är det 
som gör att ingen definierar SOA så som SOA egentligen är tror jag... det ligger någonting, 
jag vet inte om ni känt det men det ligger någonting mer i begreppet än alla de här 
delarna som folk säger att det är... SOA är någonting större... och det finns en del i den 
här boken, SOA for profit som handlar om tjänstebaserade organisationer och 
tjänstebaserade människor och räknar du in det i ekvationen så får du en liten aning om 
vad SOA kan innebära för framtiden... och det är ganska intressant... de implikationer som 
det kan ha... 
I: Är det någonting som du har stött på i ditt dagliga arbete? 
R3: Nej... men jag tror man stöter på det i det digital natives, alltså unga människor som 
har växt upp med den här teknologin... och deras vardag hela tiden... ehh man förväntar 
sig vissa saker, det finns en viss transparens... det finns en viss... ett visst tjänstebehov 
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som de redan har... som redan kommer följa med de ut i yrkeslivet som kommer att ställa 
andra krav på de arbetsplatser i vilka de kommer att befinna sig i... Plötsligt vi har en 
mycket lättrörligare värld... ehh vi måste modellera om våra affärsmodeller mycket 
mycket snabbare än vad man har behövt tidigare... har man en originell affärsmodell så 
kan man få ut den mycket snabbare från... få större effekt av den. Så alla de här sakerna 
sammanslaget... och att tiden är nu, det här är liksom inga nya löften från IT-folket utan... 
ehh det här har ju varit innan med objektorientering och komponentifiering, allt... det är 
liksom inget nytt... att vi vill kunna återanvända... det finns en gammal bok från 
studentlitteratur som handlar om återanvändningsbarhet så det... men det finns en hel del 
saker som är i alignment nu som möjliggör, och inte minst att vi befinner oss på rätt sida 
av hypecykeln... tror jag... så det är inte direkt ett svar på vad jag tycker SOA är men 
det... det är väl ungefär vad jag vill svara på den frågan... 
I: Mmm... vi har fått en uppfattning... så får vi försöka tolka ditt svar sen då... 
R3: Det finns även key koncepts i den här boken... det är ungefär det... det blir kanske 
inte så kul om jag säger komponentifiering, usability bla bla... det där har ni med er ändå 
liksom... 
I: Att du överhuvudtaget säger att det är mer än... att summan är större än delarna... det 
säger ganska mycket... Då blir det tydligt att man inte bara kan införa det som en IT-
teknik utan det... 
R3: Nej jag tror den största faran med SOA är nog att man inför det som en IT-teknik... 
men jag är också extremt medveten om att initiativet kommer att komma ganska ofta 
ifrån IT:n håll så den stora utmaningen ligger i att röra det mot business-sidan och faktiskt 
skapa medvetenhet... det handlar lika mycket om människor som det handlar om teknik i 
det här fallet och det var kanske det man missade de andra gångerna... 
I: Men har du märkt då att det här initiativet ofta kommer ifrån IT-sidan eller är det lika 
vanligt att det kommer ifrån affärssidan... 
R3: Det där är en intressant fråga för att det där skiljer sig ganska... mycket... [...] vi här i 
Sverige har kanske möjligheten att komma in på affärssidan på ganska top-level 
management... kan göra det... säger inte att vi alltid gör det men vi kan, i USA är det 
nästan otänkbart att komma in på den nivån... så att det beror på lite grann på vart man 
är... men visst det är väl ofta ett IT-initiativ...  
I: Men är det lättare att genomföra det om det kommer ifrån IT-sidan eller tvärtom? 
R3: Jag tror personligen att det är lättare att genomföra det om det kommer ifrån 
affärssidan... om man verkligen har en sponsor och har hela organisationen med sig i den 
här nya rörelsen som den ändå innebär, och sen så får man ju inte glömma att det gör det 
enklare att hantera legacy men det skapar ett nytt legacy... den skapar tjänsterna och de 
måste man ta hand om... så man måste ha en strikt governance-modell på plats... och 
fundera på vilken typ av governance man vill ha kring sina tjänster... eller kring hela sin 
arkitektur... och så får man inte glömma att, jag tror ju att... eller jag hävdar att den här 
rörelsen in i den tjänstebaserade arkitektur är betydligt lättare att ta den resan om man 
redan har en ganska bra enterprise architecture på plats... annars måste man ta två resor 
samtidigt... parallellt... och det har sina effekter... 
I: Men har du stött på någon gång att om initiativet kommer ifrån affärssidan att IT-
avdelningen känner sig lite förbisedda, att... men hallå det är ju vi som kan tekniken... 
stopp och belägg... 
R3: Jag har inte stött på det och jag kan väl tänka mig att det säkert kan bli så... ehh det 
roliga med det här är att det kan väl bli så åt bägge håll för jag har ju... man har stött på 
där faktiskt affärsutveckling sker på IT-sidan och det kan vara svårt för affärssidan att ta 
emot den affärsutvecklingen så att... den situationen kan faktiskt ske åt bägge hållen... 
inte strictly speaking SOA utan generellt sett... ibland så kan ju IT vara en möjliggörare för 
nya funktioner, för nya affärsmodeller... det intressanta är kanske om man tittar ut över 
tid... vad IT har varit för organisationen... ett rätt bra tag så var det en möjliggörare för 
nya saker sen helt plötsligt blev IT en stoppkloss... vi vill göra detta fantastiska... och det 
kan vi inte... och det är därefter, efter den problematiken som uppstår där man inser att 
man måste ha mer flexibel IT och då kommer sådana här tankeströmmningar detta är ju 
ett väldigt flexibelt sätt att se på det... därmed säger jag inte att SOA är liksom... the last 
outpost, det kommer säkert att komma någonting annat längre fram... förhoppningsvis en 
förädling av SOA... men ”tjänstetänket” tycker jag är så pass... genomtänkt... att man 
bryter ner sina affärsprocesser det...  
I: Mmm... om vi tittar då på de här tjänsterna just... ehh när man inför SOA, finns det 
några tjänster man bör börja med för att få störst nytta utav de? 
R3: Ehh nja man börjar väl där det gör ont ... precis som där man börjar med arkitektur, 
precis som där du börjar med någonting annat... det måste ju finnas ett behov att täcka... 
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Att införa SOA för att införa SOA tycker jag är totalt meningslöst... så att det ger sig nog 
utav det projektet man sitter i... sen kommer man ju att ha ett pilotprojekt för SOA, så är 
det... och det kommer att åka på rätt höga kostnader... och det måste man vara medveten 
om, så det här med SOA det är... det måste diskuteras på en liten bredare arena om man 
kanske kanske till diskussionen där… jag säger inte att det är så enkelt så att man bara 
introducerar diskussionen, och sen bara flyter allting på. Det finns en verklighet också där 
man måste leverera nånting. Men den verkligheten bli mer och mer komplex om man inte 
managerar den.  
I: Vilken är din uppfattning om varför organisationer inför SOA idag? 
R3: Lättrörlighet, återanvändbarhet, alla de här buzzword-bingo grejerna. De är ju med i 
buzzword-bingo för att man behöver de, det är ju liksom inte en slump. Sen finns det alltid 
nåt intressant med återanvändbarhet, är det alltid målet? Man får alltid se vad är syftet? 
Men det är väl… främst tror jag det är för att man inte vet hur det ser ut imorgon, dels så 
tittar man på fusioner av företag i uppköp och så vidare, företagsstrukturerna och så 
vidare. Företagsstrukturerna blir mycket mer komplexa och mycket mer decentraliserade. 
Ehh… och SOA är ett sätt att hjälpa till med det.  
I: Så du tycker att organisationerna inför SOA av rätt anledningar, eller borde de tänka lite 
annorlunda? 
R3: Du menar just nu? 
I: Ja, i dagsläget. 
R3: Det är väldigt olika, därav finns ju begrepp som JBOS och… det finns ju också en fin 
kvadrant där man kan ”the soft spot of SOA” som… jag vet inte om ni hittat den på nätet, 
men det finns annars ganska bra undersökning som är gjort var de flesta SOA-initiativ har 
gjorts, iaf under hypen. Och då visar det sig att de… där processen är ganska statisk och 
där den inte är så affärskritisk. Är det då så spännande att ha SOA där? Nä, men det var 
troligtvis ganska lätt att implementera det där. Och naturligtvis får du ingen större 
utväxling av det för du kommer inte modellera om den processen i vilket fall som. Så att 
troligtvis kostade det bara mer att hålla ditt registry, koll på tjänsterna, och hela den 
biten. Nä man ska nog fundera på var man har sin entrypoint för sitt SOA-projekt och 
utvärdera det noggrant. Sen tror jag successivt över tid kommer vi röra oss hitåt generellt 
sett för de flesta företag när det kommer mer Software as a Service och hela den här biten 
så tror jag att det blir nödvändigt. Men om man tittar nu och man ska göra det här så bör 
man väl ha rätt så bra på fötterna.  
I: Men om man implementerar på tjänster som är väldigt… eller på processer som 
förändras väldigt ofta, ehh… då behöver man ju kanske hålla fler versioner igång 
samtidigt? 
R3: Absolut, det är… om man letar efter krav på arkitekturen så är det ju just… det där är 
ju arkitektur, att hålla koll och reda och guidelines och riktlinjer för hur detta ska ske. Och 
även skapa incitament för att röra sig från en version till en annan, hur gör man det? Vem 
äger tjänsterna, är det business eller IT? Okej, du har utvecklat tjänsten, nån ställer ett 
krav på en version 2.0, du har ingen nytta av den, ska du fortsätta äga den? Var ligger 
informationsmängden? Kan någon annan än informationsägaren än den som äger 
tjänsten? Informationsmängden kan du ju återanvända i en annan tjänst. Alltså… det är en 
mängd frågor som kommer uppkomma vid ett SOA-projekt, så är det, och det är väl de ni 
är ute efter förstår jag, så att där är väldigt mycket att göra men vad man får göra det är 
att… där är en pågående diskussion också och alla är inte överens… vi börjar top-down 
eller bottom-up eller kanske både och, middle-out eller någonting. Men man måste absolut 
ha koll på sin affärsprocess och hur man tänker för att kunna bryta ner det i de 
återanvändbara beståndsdelar som finns. Så affärsmodellering, processmodellering, 
processarbete kommer bli mycket viktigare tror jag, tanken är ju tills sist, iaf i min värld 
att, det är ju inte IT-folk som ska sitta och modellera processer med hjälp av affärstjänster 
utan det är business people som ska göra det. Om det nu finns någon skillnad mellan 
business och IT.  
I: Det kanske inte gör det i framtiden? 
R3: Nä, jag kan bara se att den typen av argumentation, diskussion har blivit ganska 
infekterad och jag tycker den kanske är ganska obsolet. För att jag ser inte att det är 
någon större mening att göra någon större skillnad däremellan mot… med någonting annat 
i organisationen. Så är det. 
I: Ja då har vi kommit fram till ganska bra… men du kanske… har du några fler såhär 
svårigheter som man måste ta hänsyn till när man inför SOA? 
R3: Nää, alltså egentligen inte om man med IT-arkitektur menar att man vill skapa ett 
samförstånd kring hur universum ser ut. För att det här med att aligna IT och business-
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diskussionen som vi precis var inne i, det är mångt och mycket viktigare när man går in i 
en SOA, tycker jag. 
I: Mmm… Finns det tillfällen när SOA inte är någon bra idé över huvud taget? 
R3: Ja det tycker jag, när det är en statisk process som är icke-decentraliserad. Varför 
SOA? Jag kan inte se det. Man får titta på… det är därför det är en arkitekturstil som du 
kan välja att liksom applicera. I vissa fall så… nä. 
I: Ehm… ja nästa fråga då, vad alltså… brukar införande av SOA leda till förändringar i 
organisationen? Det kanske vi har sett ganska tydligt… 
R3: Ja, absolut. Det bör leda till förändringar i organisationen annars tror jag inte man får 
full utväxling av sin SOA, annars kan det bli en ganska teknisk SOA. Så absolut, jag tycker 
att man ska börja prata mycket, mycket mer i den här dialogen om SOA, kring människor, 
kring organisation, kring hur det påverkar den verklighet i vilken människorna ska befinna 
sig. Och även hur detta kan bli en möjliggörare och kanske bättre anpassas till nya 
generationen som ska ut och arbeta som har andra förväntningar på sin arbetsplats. 
Kombinera Web 2.0 med SOA så har du en rätt flexibel värld.  
I: Men hur ser du då att människorna som jobbar kommer att påverkas av SOA 
framförallt? 
R3: Det beror på, det finns ett koncept som heter The Human Service Bus ”everyone is a 
service”, och det är SOA-extensionen. Då påverkas man i allra högst grad. Och det är när 
en organisation fullt ut implementerar ett tjänstebaserat tänk. För att… i min värld så har 
det inte speciellt mycket med teknik att göra, det är inte nödvändigt att en tjänst 
implementerar en Web service till exempel. Det är bara någon slags missuppfattning, 
därför har man ett gäng Web services så har man en SOA på plats tycker man, det är ju 
inte alls så… du har services. Du kan sakna arkitektur totalt och då är det egentligen inte 
speciellt bra att ha de så. Inte speciellt mycket nytta av de här servicarna, för du får ju 
versionshanteringsproblem, bland annat och mängd andra problem, du vet kanske inte ens 
var du har dina servicar. Du kanske inte har ett bra sätt att leta upp de ens eller identifiera 
de om det är så man ska jobba. Så att… det finns ett fantastiskt kapitel i boken där också 
av Bieberstein (van den Berg et al. 2007 red. anm) som handlar om the human service 
bus. Där kan få rätt så bra hintar om vad det skulle kunna innebära. Man kan använda det 
för att skapa en exceptionell transparens i sin organisation, om alla är tjänster så levererar 
de också ett visst gränssnitt hela tiden och därav så är allting mätbart. Man får ju inte 
glömma det också att man vill ju kunna mäta och kontrollera sin SOA. Så KPIer blir ju 
ganska viktigt. Överhuvudtaget allting som har med styrning blir ju viktigt. För det är ju 
det det är till för.  
I: Du nämnde det här att det var bra om man har en ganska tydligt enterprise architecture 
innan man inför det? 
R3: Ja. 
I: Men jag menar, borde inte den förändras betydligt också när man inför SOA?` 
Jo, arkitekturen lever hela tiden. Men du måste ha din modell på plats, det är så här vi 
jobbar med arkitektur. Det finns en modell som Sogeti står bakom som heter DYA-
modellen (Dynamic Architecture reds. anm) då det… då kan ni egentligen titta på vilken 
modell som helst, men har du inte det tydligt på plats så kommer du inte ha fram de 
arkitekturartefakter som krävs, eller de arkitekturstöd som krävs för att implementera den 
här arkitekturstilen. Det kunde varit en annan arkitekturstil, det skulle kunna vara eh… 
client-server eller whatever egentligen, men du måste ha det här på plats, för det är så du 
trycker med governance och arkitektur in regler och ordning för din implementation av 
SOA. Så du kör det igenom arkitekturmodellen eller arkitekturmaskineriet kan man väl 
kalla det för, annars får du börja bygga upp det också, de organisatoriska strukturerna 
kring det, och det blir ett jättejobb att göra det. För där ute i verkligheten så är det inte 
alltid sådär ordnat som man tror så det får man jobba med. 
I: Vad hette modellen sa du? 
R3: DYA-modellen, Dynamic Architecture. 
I: Okej. 
R3: Den tillåter även att man levererar utanför arkitektur för där ute i den riktigt världen 
så ibland måste man ta det beslutet att det kanske inte finns tillräckligt mycket tid eller 
kanske inte tillräckligt mycket pengar för att göra det. Så då får man leverera utanför 
arkitekturen men då gör man i alla fall nånting som kallas ett management letter för att 
man ska kunna hantera den biten och sen så då naturligtvis så ska det mesta tryckas in i 
maskinen. 
I: Det har kommit på tal att det kan vara dyrt med underhåll av SOA… 
R3: Ja. 
I: … att det är ett problem? 
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R3: Nä… 
I: Man får räkna med att det liksom är en stor kostnad? 
R3: Ja, det får man ju räkna med för du får ju… du har ju ditt legacy fortfarande som du 
måste ha i alla fall minimalt underhåll på men du måste fortfarande ha ett underhåll där, 
sen måste du underhålla dina tjänster naturligtvis med ett registry, men det finns så 
mycket… och där finns det så mycket teknologi på plats, så där kan man faktiskt få hjälp 
med det. Så att, ja det innebär säkert en merkostnad på det, jag har inte… faktiskt inte 
funderat på det alls, men det gör det säkert.  
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