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Abstrakt 
Systemintegration är ett omfattande ämne som innehåller en uppsjö av begrepp och teorier, Enterprise 

Application Integration (EAI) är den avgränsning som genomförts inom detta område och fokuserar på en mer 

praktisk synvinkel av systemintegration. Vidare har det även avgränsats till en designers syn på EAI. Med dessa 

avgränsningar har en induktiv studie genomförts av tre framstående organisationer som är verksamma inom 

systemintegration. Genom att genomföra intervjuer med personer som dagligen arbetar med EAI identifierades 

17 faktorer. Dessa faktorer analyserades och jämfördes med befintlig teori inom området för ERP och EAI. 

Denna jämförelse resulterade i åtta kritiska framgångsfaktorer (bland andra tillgänglighet och rätt kompetens). 

Det är även dessa två som uteslutande respondenterna i undersökningen var mest överens om.  
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Förord 
Vi skulle vilja rikta ett stort tack till de respondenter som ställt upp och tagit sig tid till denna 
undersökning. Ett stort tack skall även riktas till vår handledare Hans Lundin som vid 
åtskilliga tillfällen hjälp till att vägleda skrivandet av denna uppsats. Den kritik som utgavs 
under seminarier och grupphandledningstillfällen har legat till grund för åtskilliga 
förbättringar samt resulterat i slutförandet av denna uppsats, därför riktas även ett stort tack 
till alla involverade inom handledningstillfällena. 
Vidare vill vi även passa på att tacka Helena Jacobsson och Jelena Mestrovic för 
korrekturläsningen av uppsatsen.  
 
Vi vill även tacka vår familj och våra vänner som stod var till stort stöd under skrivandet.  
 
 
Malmö/Lund den 15 juni 2008 
 
 
       
Stjepan Siljac   Johan Winn-Dahn 
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Begreppsförteckning 
 
API (Application Programming Interface) – en samling metoder som ger tredjeparts 
utvecklare tillgång till exempelviss ett operativsystem.  
 
BI (Business Integration) – är integrationen mellan två eller flera organisationer. 
 
CBM (Common Business Model) – är en representation av en organisations olika delar 
(exempelvis försäljning, marknadsföring, lagerhållning) och hur dessa hör samman i 
processen. 
 
CDM (Common Data Model) – representation av data, resurser, processer och system som 
finns tillgänglig. Representeras i exempelvis ett UML diagram. 
 
CRM (Customer Relationship Management) – är ett system som kopplar samman olika delar 
av en organisation för att uppnå förståelse för dess kundkrets. 
 
CSF (Critical Success Factor) – KFF, kritisk framgångsfaktor, är en faktor som måste 
uppfyllas för att projektet (eller det som är intressant) skall lyckas. 
 
EI (Enterprise Integration) – är en benämning på integrationen av organisationernas 
information. Utbytet av informationen mellan organisationens olika delar skall ske 
problemfritt och ”on demand”. 
 
EAI (Enterprise Application Integration) – ett begrepp inom IT världen som behandlar 
integration av en organisations befintliga system. 
 
ERP (Enterprise Resource Planning) – är en industriell term där integration utförs på flertalet 
datakällor och processer inom en organisation för att uppnå ett enat system. 
 
IS (information system) – är en samling av tekniska resurser som tillger lagring, distribution, 
“computing” samt kommunikation för den information som behövs av olika delar av en 
organisation.  
 
Legacy system – beskrivs oftast som en äldre del av ett system eller applikations program, 
vars fortsatta användning eftersträvas av ägarorganisationen. 
 
Lös koppling – En förhållningssätt till distribuerade mjukvaruapplikationer vars komponenter 
interagerar genom utbytet av data, något som sker på ett standardiserat sätt och som 
minimerar beroenden mellan komponenter. 
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Message broker – är ett “intermediary” program som översätter ett meddelande från ett 
formellt protokoll från sändaren till det formella meddelande protokollet av mottagaren 
 
Middleware – är en term för programmering som eftersträvar att “limma ihop” två separata 
ofta redan existerande program.  
 
MOVEX – ett affärssystem utvecklat av Intentia numera ägt av Lawson.  
 
SAP NetWeaver – står för en webbaserad affärs/applikations integrationsplattform, som 
förbättrar portaler, kollaborationer, data management, utvecklar miljöer, m.fl. 
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1 Inledning 
 

Detta avsnitt är ämnat till att förklara bakgrunden och syftet med denna uppsats. Avslutningsvis 
kommer en kort redogörelse att presenteras för närliggande forskning inom området och hur 

denna uppsats skiljer sig från den. 
 

 

1.1 Bakgrund 

Dagens företag använder sig av olika typer av informationssystem, vilka 

inbegriper allt ifrån Enterprise Resource Planning (ERP) till Customer 

Relationship Managment (CRM) system. Dessa kan vara konstruerade och 

anpassade inom olika miljöer med olika databaser som grund. Dessa databaser 

kan i sin tur gestaltas i allt från ett kundsystem inom Microsoft SQL, en 

kunddatabas i Oracle (som kom in i företaget genom ett uppköp eller fusion) till 

ett faktureringssystem i SAP (Laftsidis, u.å.). 

 

När organisationer och företag skall ”slås ihop” (integreras) krävs oftast att 

samtliga system hos organisationerna/företagen integreras för att de på ett 

effektivt sätt skall fungera som en ny helhet. För att underlätta denna integration 

måste alla system och applikationer, oberoende av varandra, vara konstruerade på 

liknande sätt, kommunicera med samma protokoll och använda identiska 

standardiseringsmetoder (Laftsidis, u.å.). 

 

För att möjliggöra detta kan företagen välja olika typer av integration enligt 

Gulledge (2006). De kan välja att standardisera sin data och genom detta ”tvinga” 

sina underleverantörer att göra samma sak. Eller så kan de välja att behålla sina 

system och skapa interface till andra system och mellan de egna systemen. Det är 

det sistnämnda som benämns som Enterprise Application Integration (EAI). 

(Gulledge, 2006)  

 

Så är dock inte fallet. Olika IT-system har olika sätt att kommunicera med 

varandra (Cummins, 2002). Problemet är att en integration inte endast sker mellan 

organisationers IT-system utan, enligt Cummins (2002), även påverkar andra 

områden utanför IT-systemets ramar (se figur 1.1).  
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Figur 1.1, Cummins (2002), s. 406  - Beskriver de 
kommunikationsvägar som sker utanför en organisations IT-
system. 

  
 
Ziegler och Dittrich (2004) fokuserar på integrationen av informationsutbyte. De 

belyser att det existerar sex nivåer som interagerar inom en eller flera 

organisationer. Dessa nivåer beskrivs som följande:  

Användare  Användare 
Gränssnitt  Gränssnitt 

Applikation  Applikation 
Middleware  Middleware 
Dataåtkomst  Dataåtkomst 
Datalagring  Datalagring 

 

För varje organisationsnivå som måste integreras, ökar risken för att problem 

uppkommer under integrationsprocessen (Cummins, 2002). Dessa problem kan 

exempelvis gestaltas i form av utebliven data då exempelvis delar av källkoden 

inte går att integrera. Detta är endast ett exempel på integration av olikartade 

informationssystem, men även kontextuella faktorer kan påverka vilka problem 

som kan uppstå inom en organisation. Därför kan det vara svårt att säkerställa 

vilka problem som kan uppstå generellt för olika typer av organisationer. 

 

Genom säkerställandet utav kritiska framgångsfaktorer för en integration kan 

delmål enklare konstrueras och ses över (Cummins, 2002), och på så vis även 

reducera uppkomsten av problem så att integrationen kan utföras på ett mer 

effektivt sätt.   

Ifall förebyggande åtgärder inte utförs tidigt i en utvecklingsprocess kan detta leda 

till fler och/eller stora problem, antingen under integrationsfasen eller efter det att 

integrationen är genomförd (Avison och Fitzgerald, 2003). Tidigt upptäckta 

problem kan bidra till lägre kostnader för implementation av systemet, då problem 

som upptäcks senare i integrationsprocessen tenderar att bli resurskrävande 

(Cummins, 2002).  
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Att undvika problem är inte alltid en möjlighet, men genom att identifiera eller 

framställa kritiska framgångsfaktorer för integrationen torde möjligheten att 

kategorisera större som mindre omfattande kritiska aspekter av integreringen och 

genom detta effektivisera integrationsprocessen. Genom att genomföra detta torde 

exempelvis resursplaneringen effektiviseras gentemot de framgångsfaktorer som 

verkligen är av betydelse för framgången av integrationen. Vi vill därför 

undersöka vilka kritiska framgångsfaktorer som existerar i framstående företag 

inom integrationsområdet, kopplat till EAI nivåer. 

 

1.2 Frågeställning 

Som det tidigare nämnts finns det flertalet viktiga nivåer som måste integreras för 

att en integration skall bli lyckad. Dessa nivåer beskriver en övergripande och 

generell bild på vilka nivåer som anses viktiga vid EAI, för att erhålla ytterligare 

information om vad som i en mer praktisk mening måste uppfyllas för att nå en 

lyckad integration, ämnar denna uppsats att undersöka; 

 

Vilka kritiska framgångsfaktorer återfinns inom EAI? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna magisteruppsats är att redogöra för vilka kritiska 

framgångsfaktorer som återfinns inom EAI design.  

 

1.4 Avgränsningar 

Sewell och Sewell (2002) likställer en byggnadsarkitekt med en systemarkitekt. 

De menar att varje informationssystem skall inneha en design med olika 

detaljnivåer exempelvis databasdesign och funktionsdiagram (ibid.). Samtidigt 

skall en arkitekt hantera olika typer av ritningar med olika detaljnivåer exempelvis 

diverse konstruktionsritningar. Arkitekterna skall även vägleda kunden till slutet 

och redogöra för slutprodukten i ett tidigt stadium. Detta torde klargöra att själva 
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interaktionen mellan kunder och arkitekt är av betydelse för att nå en lyckad 

systemutveckling med dess komplexa kontext (Sewell och Sewell, 2002). 

Även Zachman (1999) beskriver kopplingen mellan konstruktion av byggnader 

och utvecklandet av IT-system. Han beskriver vidare fem perspektiv inom 

konstruktionen av artefakter, som involverar konstruktionen av bland annat 

flygplan samt informationssystem. Perspektiven representerar faser och roller som 

måste överses och presenteras (Zachman, 1999), detta förhållande är redogjort i 

tabell 1.1. Eftersom dessa processer inom konstruktionen av artefakter liknar 

varandra och där samtliga syftar till att konstruera en produkt innehållande 

liknande steg eller faser i utvecklingsprocessen, belyser Zachman (1999) att dessa 

representationer även kan appliceras på systemutveckling.  

 
 Byggnader Flygplan IS 

Representation Plan/Skiss Koncept Produkt 

Ägare Arkitekt skisser Nedbrytning av arbetsstruktur Affärsmodell 

Designer Arkitekt plan Ingenjördesign IS modell 

Byggare Kontrakt plan Produktionsdesign Teknologisk modell 

"Utanför kontext" Handlingsplan Fabriksritning Detaljerad beskrivning 

Maskinspråk - Numerisk kod program 

Maskinspråks 

beskrivning 

Tabell 1.1, Zachman (1999, egen översättning) – Beskriver de roller och faser som definierar en 

designer. 

 

Det perspektiv som präglar denna uppsats är designerns representation, de övriga 

representationerna kommer inte att utvecklas vidare då detta skulle medföra ett 

alltför stort forskningsområde. 

Genom att en avgränsning utförs från Zachmans (1999) ramverk kan en 

fördjupning möjliggöras genom att endast inkludera de områden inom integration 

som involverar designerns uppgifter. 

Utöver dessa avgränsningar kommer denna uppsats inte heller att titta på problem 

som kan uppstå när två organisationer (exempelvis Ericsson och Sony). En 

sammanslagning av denna magnitud kan troligen innehålla problem gällande 

kultur och språk.  
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1.5 Placering och målgrupp 

Vår uppsats är riktad till studenter och forskare som är intresserade av EAI. 

Vidare kan uppsatsen vara användbar inom organisationer som genomgår en 

integration eller planerar att genomgå en integration, eftersom uppsatsen belyser 

ett övergripande perspektiv på kritiska framgångsfaktorer för detta ändamål. För 

de berörda organisationerna är det främst en designer som kan ha nytta av denna 

uppsats. 
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1.6 Upplägg 

Nedan redogörs för uppsatsen upplägg 

 
Figur 1.2 – Beskriver uppsatsens upplägg med dess innehållande rubriker, visar även de 
involverade teorierna och dess anknytning till litteraturgranskningen.    
 

Litteraturgranskning – Redogör för de teorier som används i samband med 

denna uppsats. 

• EAI för designer = tyngdpunkten på uppsatsen ligger inom detta område. 

Det redogörs för EAI från en designers synvinkel. Vad som skall 

produceras i form av dokumentation och så vidare. 

• Kritiska framgångsfaktorer = redogörelse om vad en KFF är och hur de 

har utvecklats. Det tas även upp exempel på tidigare genomförda studier 

som stödjer detta begrepp. 

Metod – Detta avsnitt beskriver själva tillvägagångssättet för erhållandet av 

information från respondenterna samt hur bias och inkluderade källor har påverkat 

skrivandet av denna uppsats. Det skall även ge läsaren en inblick i hur målet med 

uppsatsen skall nås. 

Empirigenomgång – Återkopplingar till genomförda intervjuer återges här. Detta 

avsnitt skall representera den empiriska undersökning som genomförts.  

Resultat – kopplingen mellan teori- och empiriavsnitten visas för läsaren och det 

resulterande KFF-ramverket redovisas och förklaras. 

Diskussion – En djupare genomgång av de identifierade kritiska 

framgångsfaktorerna görs med fokus på varför de är kritiska utifrån den empiri 

som inhämtats. 

Slutsats – Här återkopplas resultatet med det syfte som återfinns i inledningen 

samt ges förslag på fortsatt forskning. 

 

1.7 Tidigare forskning 

Under den inledande fasen av diskussionerna angående uppsatsens innehåll, 

påträffades två tidigare kandidatuppsatser (även artiklar påträffades men dessa 
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behandlas i avsnitt 2.4 ”Kritiska framgångsfaktorer i ERP”) som behandlar 

integration och kritiska framgångsfaktorer. Dessa två är dock inriktade på olika 

områden. Den första framlagd i juni 2006 (Modin och Olsson, 2006), och 

bearbetar vilka kritiska faktorer som en konsultfirma kan påverka. Medan Grape 

et al. (2007) ger en överblick av vilka kritiska faktorer som existerar vid en 

implementering av portallösningar. 

 

Modin och Olsson (2006) fastslår att det endast är ett begränsat antal faktorer som 

kan användas av en konsultfirma. Författarna hävdar att det är ”branschkunskap 

och branscherfarenhet som konsultbolagen ensamt kontrollerar och ansvarar för”  

(Modin och Olsson, 2006, s. 3). Vidare skriver Modin och Olsson (2006) att ett 

konsultbolag delar ansvaret med kunden för ett antal kritiska framgångsfaktorer, 

nämligen: 

− En tydlig förstudie. 

− Träning och utbildning. 

− Support. 

 

Undersökningen som Grape et al. (2007) bedriver, syftar till att presentera vilka 

kritiska framgångsfaktorer som återfinns i utvecklandet av portallösningar. 

Slutsatserna i Grape et al. (2007) skiljer sig från Modin och Olsson (2006). Grape 

et al. (2007) menar att det finns 21 kritiska punkter som måste behandlas.  

 

Det område som innefattas av denna uppsats avviker från ovan nämnda på 

följande punkter; 

 

I. Fokusen är flyttad från implementering av ett integrationssystem till hur 

design utförs inom olika nivåer av ett integrationssystem. 

II. Kritiska framgångsfaktorer utarbetas utifrån de problem som kan uppkomma 

vid integration inom de olika EAI nivåerna. 

III. Kritiska framgångsfaktorer och integrationssystemen ”kopplas samman” för 

att ge en övergripande bild av vilka kritiska framgångsfaktorer som existerar 

inom de olika integrationsnivåerna. 
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2 Litteraturgranskning 
 

I detta kapitel presenteras de teorier om kom att ligga till grund för den redogörelse som 
presenteras i det senare resultatkapitlet.  

 
 

2.1 Inledning 
För att en djupare analys av integration skall vara möjlig är det väsentligt att en 

redogörelse utförs gällande vilka områden som inkluderas inom begreppet EAI. I 

detta kapitel kommer först en redogörelse att presenteras för innebörden av 

begreppet EAI, som följs av en vidare utveckling av designerperspektivet. En 

fördjupning kommer att utföras enligt vår avgränsning till designerns perspektiv, 

där inkluderad teori är begränsad till en mer generell nivå för att undvika att 

tekniska aspekter som exempelvis programkod inkluderas i uppsatsen. 

 

2.2 Vad är integration? 

Integration inom organisationssfären innebär ett ”samgående av flera 

företagsenheter till en större enhet” (Nationalencyklopedin, 2008). Ordet 

integration har olika meningar inom IT branschen. Woods och Word (2004) 

beskriver två områden som begreppet integration kan sammanfatta. Det första 

området beskrivs som arbetet att koppla ihop flera separata delsystem så att de 

kan fungera tillsammans på ett effektivare sätt. Detta kan exempelvis involvera 

automatisering av arbetsprocesser. Den andra förklaringen beskriver idén om 

integration som att arbeta tillsammans enligt det effektivaste tillvägagångssättet. 

Målet med informationsintegration beskriver Woods och Word (2004) som 

processen att framställa en version av sanningen, att hålla ett konstant/statiskt 

perspektiv på samtliga involverade aktiviteter.  

Samtidigt skriver Gulledge (2006) att det finns två olika typer av integration: 

Integration och integration. Integration med stort ”I” innebär att sparad data skall 

”vara omedelbart tillgänglig för alla affärsprocesser som använder sig av 

mjukvaran” (Gulledge, 2006, s. 7, egen översättning), jämfört med redundans (i 

databassammanhang). Integration (med lilla ”i”) har flertalet olika 
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integrationsområden och syftar mest till ”implementationen av företagssystem” 

(Gulledge, 2006, s. 9, egen översättning). 

 

2.3 Vad är EAI? 

EAI innebär utvecklandet av nya strategiska affärslösningar genom att kombinera  

funktionaliteten från redan existerande interorganisatoriska applikationer, 

kommersiellt paketerade applikationer och användandet av ny kod genom ett 

gemensamt middleware. 

Middleware beskrivs som en applikationsoberoende mjukvara vars syfte är att 

tillbringa service som ingriper mellan applikationer.  

EAI är attraktivt gällande utvecklandet av nya applikationer eftersom få 

förändringar behöver utföras på befintliga applikationer och eftersom det ställs 

minimala krav på utförligheten av både programmering och gränssnitt. (Ruh et al., 

2001) 

Enligt Laftsidis (u.å.) hanterar EAI fyra nivåer som behandlas i detta kapitel;  

• Design av användargränssnittsintegration (AGi) 

• Design av affärsprocessintegration(APi) 

• Design av applikationsintegration (Ai) 

• Design av databasintegration (DBi) 

Målet med EAI är att göra det möjligt för organisationer att integrera olikartade 

applikationer snabbt och effektivt. 

 

2.4 EAI nivåer 

2.4.1 Design av användargränssnittsintegration (AGi) 
Enligt Ruh et al. (2001) finns det två tekniska lösningar på integration på 

gränssnittsnivå; content aggregation och screen scraping. Av dessa är den 

sistnämnda det mest populära lösningsalternativet (Ruh et al., 2001). 

Innan utveckling av en systemintegration kan ske på denna integrationsnivå (AGi) 

måste, enligt Linthicum (1999), en designer först förstå tre viktiga punkter: 

• De befintliga datascheman. 
• Befintlig applikationslogik. 
• Hur presentationen av information sker. 
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Det är viktigt för designern att skilja på information som skapas genom den 

applikationslogik som återfinns inom applikationen och information som är 

hämtad från underliggande databaser (Laftsidis, u.å.). Enligt Linthicum (1999) 

utförs detta enklast genom att läsa av dokumentationen till gränssnittet. Skulle det 

finnas otillräcklig dokumentation kan koden istället användas. 

Nästa steg enligt Linthicum (1999) är att undersöka varje skärms dataanvändning 

och genom detta skapa en skärmkatalog (Linthicum, 1999, s. 83). Denna 

skärmkatalog kan därefter användas som grund till nästkommande steg som 

baseras på Mathiassen et al. (2003), som tar upp två metoder som kan vara 

användbara vid tillfället: 

• Navigationsdiagram 
• Sekvensdiagram 

 

Ett navigationsdiagram skall visa skillnader mellan olika tillstånd som kan råda i 

ett gränssnitt (Mathiassen, 2003). Utifrån dessa tillstånd kan olika objekts tillstånd 

läsas ut med hjälp av statiskt eller dynamiskt tillvaratagande av data (Linthicum, 

1999, s. 84). 

Objekten används därefter i ett sekvensdiagram som visar ”interaktion mellan 

flera objekt” (Mathiassen et al., 2003, s. 386). Vidare används begreppet 

sekvensdiagram som ett komplement till ett klassdiagram som innehåller 

detaljerna ”i en komplicerad, dynamisk situation” (Mathiassen et al, 2003, s.386). 

 

Inom denna integrationsnivå (AGi) är det av stor vikt att förstå hur de befintliga 

gränssnitten framställer data. Att identifiera data som härstammar från databasen 

och skilja den från logik, spelar stor roll när integration placeras inom denna nivå 

(Linthicum, 1999). 

 

2.4.2 Design av affärsprocessintegration (APi) 
APi innefattar en analys av de involverade organisationernas affärsprocesser. En 

affärsprocess är enligt Ruh et al. (2001) detsamma som applikationslogik. Här 

skall logiken identifieras och katalogiseras utifrån ägandet (Linthicum, 1999), 

detta för att åstadkomma en mer överskådlig förståelse av existerande systemens 

struktur. 
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För att möjliggöra identifieringen av affärsprocesser hävdar Linthicum (1999) att 

scenarier skall dokumenteras för varje händelse som kan tänkas uppkomma inom 

organisationerna. För att scenarierna sedan skall analyseras och samlas i en 

katalog (Linthicum, 1999, s. 105). Denna katalog kommer sedan att användas för 

att konstruera en vad Linthicum (1999) kallar ”Common Business Model” 

(CBM). 

Nästa steg i analysen blir att ”identifiera business events” (Linthicum, 1999, s. 

114). Detta steg behandlar automatiserade händelser som skall exekveras av en 

specifik händelse. 

 

En CBM kan användas som grund till ett, vad Mathiassen et al. (2003) kallar, 

funktionskomponentsdiagram. Diagrammet är ”ett klassdiagram med operationer 

och specifikationer av komplicerade funktioner” (Mathiassen et al., 2003, s. 287). 

Detta klassdiagram innehåller inte bara de olika objektens metoder, utan även 

sekvensdiagram för att förklara eventuella automatiserade händelser (se 

föregående stycke). 

 

Tonvikten inom denna nivå är att identifiera de processer som de befintliga 

systemen använder sig av. Problem kan uppstå om viktiga funktioner inte kommer 

med vid integrationen. Uteblivandet utav kritiska funktioner försvårar 

integrationen, då det nya systemet ”inte kommer att reflektera de önskvärda 

affärsprocesserna” (Lam och Shankararaman, 2004, s. 42, egen översättning). 

 

2.4.3 Design av applikationsintegration (Ai) 
Enligt Cummins (2002) är integrationen mellan olika systems applikationer inte 

problemfritt. Trots att det existerar färdiga lösningar på marknaden kommer 

integrationen trots detta vara problematisk då varje applikation är unik. Detta 

eftersom samtliga system innehåller olikheter inom exempelvis funktionalitet som 

påverkar integrationen. 

Även den övergripande ekonomiska frågan bör tas i omtanke då kostnaden för 

integration lämpligen bör uppvägas gentemot den funktionalitet som integrationen 

resulterar i för företaget (Cummins, 2002). 
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Applikationsintegration tenderar att bli komplex eftersom antalet kopplingar som 

håller samman relationerna bland applikationer kan bli många och 

svåröverskådliga. Antalet kopplingar ökar vid integration av mer omfattande 

system vilket försvårar överskådligheten för en designer. Eftersom överskådlighet 

är väsentligt för möjligheten att erhålla konsekvent och fullständig information, 

kan påföljderna inom detta sammanhang bli påtagliga (Johannesson et al., 2001). 

Detta är övergripande det problem som främst kan påverka integrationen av 

applikationer. Andra relaterade problem beskrivs enligt Johannesson et al. (2001) 

som; 

• Komplexa processmodeller.  
• Komplexa datamodeller.  
• Redundans.  
• Ofullständiga modeller. 
• Kommunikation mellan kravställare. 

 

Applikationsintegration resulterar ofta i ostrukturerade och komplexa data/process 

modeller. Detta kan exemplifieras då människa och applikation inte alltid svarar 

på ett rationellt vis (Johannesson et al., 2001). Datamodeller kan även de bli 

komplexa, speciellt vid användningen av olikartade datatyper som också kan 

försvåra överskådligheten för designern. Även hanterandet av externa 

applikationer kan bli mödosamt vid existensen av olikartade datatyper och 

strukturer där översättningen till gemensamma attribut blir mer omfattande. 

Redundans inbegrips då exempelvis en applikationshanterare som en ”Message 

broker” inte har möjlighet att hantera externa applikationer som involverar 

kunder. Detta innebär att dessa externa applikationer måste dupliceras för att ha 

möjlighet att hanteras internt av applikationshanteraren. Det är med andra ord 

väsentligt att redundant information kan hanteras vid integration.  

 

Ofullständiga modeller genererar givetvis enkla misstag från designerns sida då 

risken att information bortses som inte är inkluderad inom modellen är 

övergripande. Det går att skilja på fyra kravställare enligt Johannesson et al. 

(2001), dessa inkluderar; domänexperter som exempelvis affärsledning, ägare av 

externa applikationer (kunder), affärstekniska designers och operatörer. Olika 

kravställare kräver olika typer av infallsvinklar av systemet. Genom att 

exempelvis en designer kan hänvisa till korrekta och fullständiga modeller kan 
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detta behov av infallsvinklar uppfyllas på ett tillfredställande sätt (Johannesson et 

al., 2001). 

 

2.4.4 Design av databasintegration (DBi) 
Databasen har enligt Laftsidis (u.å.) en viktig roll gällande såväl effektivitet som 

organisation inom ett företag. Detta eftersom legacysystem, distribuerade system 

och applikationer hanterar deras operationella och affärskritiska data i databasen. 

Två typer av data sparas inom en organisation; strukturerade och icke-

strukturerade datakällor (Laftsidis, u.å.). Ett exempel på en strukturerad datakälla 

kan vara en samling data som är organiserad för att underlätta åtkomst, hantering 

och uppdatering av data. Icke-strukturerade datakällor kan beskrivas som filer 

innehållande bland annat bilder, video och ljud. Dessa typer är svåra att 

organisera eftersom de tillhandahåller en begränsad struktur (Laftsidis, u.å.).  

 

Enligt Parent och Spaccapietra (1998) fokuserar databasintegration med dess 

involverade designproblem på två aspekter; den ena beskrivs som 

människocentrerad och involverar organisationellt samt självständigt arbete. Den 

andra beskriver databascentrerade aspekter och involverar dataintegration samt 

utvärderingen av schema/databasutveckling.    

Scheman som inbegriper exempelvis objektorientering används för att konstruera 

system och finns därför representerade inom de databaser som skall integreras. 

Genom att ”slå ihop” dessa scheman till ett gemensamt schema är detta den 

definition av databasintegrering som en designer fokuserar på samt förvaltar över 

(Parent och Spaccapietra, 1998).  

 

Det är förstadiet till databasintegrationen som är av störst vikt för designern 

(Parent och Spaccapietra, 1998), där förståelsen för existerande data (även 

legacydata) är nödvändig för att integrationen mellan databaserna skall bli lyckad. 

Ett vanligt förekommande antagande av utvecklare (Parent och Spaccapietra, 

1998) är att de involverade scheman inom en integration finns beskrivna i samma 

datamodell, och kallas enligt Parent och Spaccapietra (1998) för en CDM 

(Common Data Model). En sådan modell ställer stora krav på att en korrekt 

översättning av data utförs samt att det existerar användbara verktyg för detta 
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ändamål. Själva automatiseringen av översättningen förhåller sig problematisk då 

det inte förefaller existera några funktionella verktyg (Parent och Spaccapietra, 

1998). 

 

2.5 Kritiska framgångsfaktorer (KFF) 

Kritiska framgångsfaktorer identifieras som ”något som organisationerna MÅSTE 

utföra för att lyckas” (Luftman, 2004, s. 324, egen översättning). En annan 

definition av kritiska framgångsfaktorer är de faktorer ”som fastställer framgång 

(…), de arbetsuppgifter som måste genomföras för att försäkra sig om framgång” 

(Munro och Wheeler, 1980, s. 27, egen översättning).  

 

Med denna definition i åtanke kommer den ”kritiska” beteckningen som används 

inom uppsatsen att bestå utav de framgångsfaktorer som måste ses över och tas 

om hand, för att utföra en lyckad integration. 

Begreppet kritiska framgångsfaktorer ”kan användas för varierande ändamål” 

(Avison och Fitzgerald 2003, s. 264, egen översättning). Vidare kan endast ett 

fåtal faktorer anses kritiska för framgång (Avison och Fitzgerald, 2003). 

Enligt Avison och Fitzgerald (2003) kommer faktorerna att tillämpas inom 

följande områden: 

• Gemensamma faktorer inom industrin 
• Specifika problem inom organisationen och dess positionering i industrin 
• Kontextberoende faktorer 
• Faktorer som kan orsaka problem i företagsmiljön 

Anpassat från Avison och Fitzgerald (2003), s. 266, egen översättning 

 

Avslutningsvis skriver Avison och Fitzgerald (2003) att kritiska faktorer även kan 

påverkas av individerna som utvecklar eller arbetar inom industrin. Skulle 

designern, eller utvecklaren, inte ha tillräcklig kompetens inom branschen som de 

är aktiva inom kommer givetvis inte heller integrationen att bli lyckad. 

För att exemplifiera hur kritiska framgångsfaktorer används ur en 

designers/systemanalytikers perspektiv har Arnett och Litecky (1992) genomfört 

en undersökning som grundat sig på en systemanalytikers kunskaper inom 

sjukvårdsbranschen. De identifierade ett antal kritiska faktorer som individerna i 
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utvecklingsteamet måste vara uppmärksamma på (Arnett och Litecky, 1992, s. 26, 

egen översättning), 

1. Förhandlingsfärdigheter med mjukvaruleverantörer. 
2. PC färdigheter. 
3. Kunskap om medelstora system. 
4. Kunskap om medicinska system. 
5. Kunskap inom medicinsk terminologi. 

 

Vissa av de ovanstående framgångsfaktorerna kan inte appliceras på andra 

organisationer med annorlunda kontext. Exempelvis faktorn kunskap i medicinska 

system vars innebörd med största sannolikhet endast kan användas inom 

gränsände områden inom medicin. Detta kan försvåra en jämförelse mellan olika 

organisationers kontext där stora olikheter försvårar härledandet utav 

gemensamma kritiska framgångsfaktorer. Vad som är kritiskt för en organisation 

att lyckas med är beroende av vilka (som tidigare beskrivits) krav som ställs av 

exempelvis kunder, leverantörer etc. något som kan differentiera sig inom olika 

organisationer. Därför påverkas en organisations kritiska framgångsfaktorer av 

vilken kontext de innefattar (Avison och Fitzgerald, 2003; Arnett och Litecky, 

1992). 

 

2.6 Kritiska framgångsfaktorer inom ERP 

Det har identifierats litteratur som pekar på att skillnaden mellan ERP och EAI är 

liten och dessa två typer av integration kan därför likställas (Markus, 2000; 

Themistocleous, 2004). Denna lilla skillnad gör att KFF:er som identifierats för 

ERP skall även gälla för EAI (ibid.). 

Genom att granska och jämföra tidigare studiers resultat av identifierade kritiska 

framgångsfaktorer och sedan jämföra dessa med denna studies resulterande 

kritiska framgångsfaktorer, torde denna jämförelse tillföra validitet till 

undersökningen. Tio utvalda artiklar inom forskningsområdet ERP och EAI 

granskades, där uppkomsten av dessa kritiska framgångsfaktorer inom de olika 

studierna identifierades, detta gav en överblick av vilka kritiska 

framgångsfaktorer som är vanligt förekommande inom ERP/EAI området. I tabell 

2.1 ges en övergripande bild över de 15 kritiska framgångsfaktorer som 

identifierats inom denna artikelgranskning, och dess uppkomst inom respektive 
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artikel. Det gjordes ett medvetet val att inte översätta litteraturens benämningar av 

de kritiska framgångsfaktorerna då en översättning skulle försämra tydligheten av 

innebörden.  

Nedan redogörs en tydligare beskrivning av respektive kritisk framgångsfaktor 

som identifierats som gemensamma av de artiklar som ingått i undersökningen.  

 
Data accuracy and integrity 

Enligt Umble et al. (2003) är detta den viktigaste framgångsfaktorn då den har en 

avgörande roll i hur väl en implementering är genomförd. Skulle korrekt data 

saknas vid design eller statisk testning skulle det inte gå att mäta framgången efter 

ett genomfört projekt (Umble et al., 2003). Även Ang et al. (1995) definierar 

denna faktor som kritisk. Vidare skriver Poon och Wagner (2003) att tillgången 

till viktig information är av stor betydelse inom systemutvecklingen generellt. 

 

 

 

Top management support/commitment 

Här skall organisationernas ledning informeras samt hållas informerad angående 

hela integrationsprojektets status och vilka fördelar en lyckad integration kommer 

att medföra (Somers och Nelson, 2001). Enligt Somers och Nelson (2001) är 

samtalen med ledningen framför allt viktiga vid inledningen av ett projekt då 

denna bland annat står för finansieringen (Lam, 2005). Vidare måste ledningen 

delta vid en integrationsplanering då dessa skall ”analysera och omdefiniera 

befintliga affärsprocesser” (Umble et al. 2003, s245). 

 

Clear goals and objectives 

Enligt Remus (2006) skall en klar tidsplan sättas upp. Vidare skriver Umble et al. 

(2003) att företagets nyckelpersoner och ledning skall arbeta tillsammans för att 

sätta kundernas ”bästa” i centrum. 

Det är inte endast integrationsprojektet som skall ha precisa mål utan 

organisationen skall ha mål gällande integrationen (Lam, 2005) gällande områden 

som att ”övervinna motstånd gällande förändring” (Lam, 2005, s. 182, egen 

översättning). 
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Staff training and motivation 

Ifall inte användarna utbildas i det nya systemet eller inte ser nyttan med det 

kommer, enligt Somers och Nelson (2001), implementeringen att misslyckas. 

Vidare skriver Umble et al. (2003) att utan användarnas förståelse för de nya 

processerna kommer integrationsprojektet bli svårt att genomföra, då detta 

resulterar i att användarna inte kommer att följa de nya arbetssätten i slutändan. 

 

Inter-department cooperation 

Ett tidigt samarbete mellan avdelningar är enligt Somers och Nelson (2001) ett 

måste då ett samarbete näst intill är oundvikligt när väl integrationen är 

genomförd.  

 

Suitability of hardware and software 

Poon och Wagner (2001) skriver att möjligheterna med en lyckad implementering 

är att hård och mjukvaran fungerar ihop. Även Somers och Nelson (2001) skriver 

att en väl definierad arkitektur bidrar till en bättre integration, implementation och 

vidareutveckling. 

 

Inter-department communication  

Kommunikationen mellan olika delar av organisationen är viktig. Att få fram 

existerande felaktigheter eller förbättringsförslag skall en dialog föras mellan 

ledning och anställda (Nah et al. 2001). Dock skall inte denna kommunikation 

skötas endast i en specifik fas utan kommunikationen skall ske genom hela 

projektet samt både inom projektgruppen och ut till organisationen (Esteves och 

Pastor, 2001). 

 
Visability of implementation 

Inom vissa fall kan det enligt Ang et al. (1995) vara av yttersta vikt att 

organisationer implementerar en så kallad ”styrkommitté” för att planera 

implementationen. Det är väsentligt att rätt moduler implementeras, något som 

endast är möjligt om implementationen är synlig för utvecklarna. Detta gör det 

möjligt, trots bristande kompetens inom organisationen, att en lyckad 

implementation skall vara möjlig att genomföra.  
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Vendor knowledge 

Denna kunskap är viktig när uppdateringar och underhåll av systemet blir 

nödvändigt. Enligt Ang et al. (1995) är detta sällan fallet då exempelvis ERP 

system sällan har nått så långt inom användningsområdet i organisationer. Detta 

är den del av implementationen/integrationen som kräver goda kunskaper av 

återförsäljaren.  

 

Vendor support 

Support från återförsäljare är, enligt Somers och Nelson (2001), leveransen av 

”mjukvarupaket”. Detta är något som bland annat inkluderar utökad teknisk 

assistans, akut underhåll, uppdateringar, och användarutbildning.  

 

Company Expertise in IT 

Genom kunskap eller expertis inom IT kan utvecklare exempelvis utveckla sina 

egna lösningar för olika typer av integrationsproblem, vilket ger utrymme för 

kreativa lösningar som effektivare kan skräddarsys till organisationens behov 

(Umble et al, 2002). Kunskap bör enligt Remus (2006), även omfatta 

organisationens kontext och dess behov, inte endast den teknologiska aspekten i 

form av programmering. Detta är speciellt viktigt då flera människor arbetar 

tillsammans från olika områden som exempelvis EAI specialister etc.   

 

Operating sponsor 

Enligt Poon och Wagner (2000) är det nödvändigt att inkludera en ”operating 

sponsor”, som kan hantera olika former av krav från användare. Detta för att 

effektivisera tidsåtgången då beslutsfattare sällan har tid eller utrymme att hålla en 

nära kontakt med användarna. Därför är det även väsentligt att en ”Operating 

sponsor” har en klar förståelse över hur ”högt uppsatta” beslutsfattare arbetar. 
 

Appropriate IS staff 

Rätt kompetens är en förutsättning för att infria framgång gällande de flesta typer 

av integrationsarbeten. Men även att ”rätt” personer placeras i tjänster som de kan 

behärska, att de enligt Poon och Wagner (2000) är tillräckligt sofistikerade för att 

interagera med Managers.  
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Management of expectations 

Enligt Somers och Nelson (2001) skall hanteringen utav förväntningarna från 

användarna genomföras under hela implementeringsfasen, detta för att säkerställa 

att förväntningarna hålls inom en möjlig och överenskommen nivå. Denna 

hantering beskrivs som en kritisk framgångsfaktor då den är direkt avgörande för 

framgången av systemet (Somers och Nelson, 2001). 

 

Project Management 

Project management beskrivs utav Nah et al. (2001) som en individ eller grupp 

som hanterar planeringen utav projekt, där fastställda milstolpar/uppgifter skall 

kartläggas samt uppfyllas för att försäkra och förenkla att planering efterföljs.  

Att ansvar tillges individen eller gruppen är av väsentlig betydelse för att erhålla 

framgång inom Project Management (Nah et al. 2001). 
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 Ang 

et al. 
(1995) 

Esteves 
och 
Pastor 
(2001) 

Lam 
(2005) 

Mendoza 
et al. 
(2003) 

Nah et 
al. 
(2001) 

Poon 
och 
Wagner 
(2001) 

Somers 
och 
Nelson 
(2001) 

Remus 
(2006) 

Reel 
(1999) 

Umble 
och 
Haft 
(2003) 

Data accuracy 
and integrity 

X     X    X 

Top 
management 
support and 
commitment 

X  X X X X X X X X 

Clear goals and 
objectives 

X     X  X X X 

Staff training 
and motivation 

X X  X X X X X  X 

Inter-
department 
communication 

X X   X    X  

Visability of 
implementation 

X          

Vendor 
knowledge 

X X    X X    

Vendor support X X  X   X    
Company 
expertise in IT 

X   X    X  X 

Operating 
sponsor 

 X    X X  X X 

Appropriate IS 
staff 

 X  X X X X X   

Management 
of expectation 

   X X  X X   

Project 
management 

 X X  X      

Suitability of 
hardware and 
software 

X   X  X     

Inter-
department 
cooperation 

X X   X X   X  

Tabell 2.1 - Denna tabell visar de kritiska framgångsfaktorer som identifierats (se ovan) av tidigare 
studier gällande ERP implementering. 
 

Denna granskning av tidigare studier är menad till att exemplifiera och ge förslag 

på vilka kritiska framgångsfaktorer som existerar inom ERP/EAI implementering 

samt inom relaterad marknad. Vidare kommer en utförligare jämförelse av de 

kritiska framgångsfaktorerna att presenteras i resultatet inom denna rapport. 
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3 Metod 
 

Detta avsnitt redogör för det tillvägagångssätt som användes vid framställandet av de kritiska 
framgångsfaktorerna. Även diskussioner kring forskningsspecifika frågeställningar kommer att 

behandlas. 
 

 

3.1 Vägvalet 

Det första valet en forskare skall utföra innan påbörjad forskning är hur han/hon 

skall gå tillväga för att samla in data som senare skall användas för att besvara den 

ställda forskningsfrågan. 

Den kvalitativa forskningsmetoden innebär att forskaren genomför intervjuer med 

individer för att erhålla deras uppfattning (Kvale, 1996) och därefter analyserar 

innehållet och genererar nya teorier (Bryman, 2002). Detta innebär att fokus läggs 

på ord snarare än siffror (som det kvantitativa forskningsmetodiken eftersträvar) 

samt även på själva problemet i sig och inte om den involverade teorin är korrekt. 

 

3.1.1 Det kvalitativa vägvalet 
Vid en första anblick av begreppet ”kritiska framgångsfaktorer”, återfinns inom 

litteraturen en stor mängd faktorer inom olika intresseområden (faktorer som 

påverkar individer på lednings-, projektledning och/eller tekniknivå). För att 

identifiera de kritiska framgångsfaktorer som endast är intressanta för 

integrationsområdet och designerperspektivet valdes ett kvalitativt angreppssätt. 

Detta val av angreppssätt gav oss ett större utrymme i form av möjligheten att 

genomföra intervjuer och använda de analysmetoder som denna metodik 

medförde. Eftersom undersökningen bestod i att utforska ett ämne som ett fåtal 

tidigare studier berört och att försöka identifiera integrations- och 

designerspecifika faktorer, ansågs denna forskningsmetod lämplig för att erhålla 

den information som eftersträvades. Detta eftersom både problemområde samt 

forskningsfrågan inte var klart definierad på förhand, utan fastställdes senare i 

forskningsprocessen.   

Denna utforskningsprocess kan jämföras med Kvales (1996) metafor om ”miner” 

som letar efter små datamängder inom ett stort område. Vidare nämner Kvale 

(1996) tolv punkter som kan tillföra kvalitet till en intervju. Där återfinns bl.a. 
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fraser som sökandet efter centrala teman samt undersökandet av individers 

världsuppfattning. 

Vilken typ av intervjuteknik som användes bestämdes av forskningsfrågans 

kontext och hur denna skulle besvaras, samt vilken typ av forskning (Case studie, 

Fenomenologisk studie etc.) som efterfrågas. Varianter som telefonintervjuer, 

fokusgruppsintervjuer eller enskilda intervjuer (Creswell, 2007) bör ses över för 

att bestämma den mest passande varianten till intervjuobjektet samt hur 

frågeschemat skall byggas upp. Att genomföra en telefonintervju med en 

respondent kan vara aktuellt då forskaren inte har tillgång till respondenten inom 

ett rimligt avstånd, där exempelvis respondenten är placerad i en annan stad med 

stort avstånd (Creswell, 2007). Företagen valdes genom ett bekvämlighetsurval 

(Bryman, 2002) vilket innebär att företagen fanns inom närområdet vilket 

resulterade i att inget behov av telefonintervjuer fanns. Fokusgruppsintervjuer ger 

”spontana och emotionella utsagor om ämnet i fråga” (Kvale, 1996., s. 101, egen 

översättning). En annan nackdel med denna typ av intervjuer är att intervjuaren 

måste ha tillgång till respondenterna och möjlighet att placera dessa inom samma 

rum. Denna typ av intervju förkastades då det skulle ge ett bredare spektrum men 

inte en djupare förståelse av kritiska framgångsfaktorer som exempelvis om 

intervjuerna genomfördes ”en-mot-en”.  

 

3.1.2 Utformning av intervjuguide 
Att utföra intervjuer ”en mot en” ställer krav på att respondenten ”talar ut” och 

inte är alltför återhållsam under genomförandet av intervjun (Creswell, 2007). 

Tekniskt sett är den kvalitativa intervjun semistrukturerad, vilket innebär att den 

varken är en öppen konversation eller en överdrivet strukturerad enkät.   

Därför utvecklades en intervjuguide som innehöll öppna frågor och som baserades 

på en central fråga (Creswell, 2007). Det viktiga i denna intervju är att inte ställa 

ledande frågor som tillåter respondenten att återge korta svar. Öppna frågor kan 

motivera personen i fråga att prata ut om områden/aspekter som denne inte 

tidigare reflekterat över och på så vis göra information explicit (Bryman, 2002). 

Creswell (2007) skriver att endast fyra till fem öppna frågor skall ställas inom 

denna intervjuguide för att behålla fokus på problemområdet och inte ”sväva ut” 
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till en alltför stor detaljrikedom, något som efterföljdes i skrivandet av denna 

uppsats.  

 

Intervjuguiden bestod av informativa frågor för att förstå respondenten och 

dennes kontext (Lantz, 1993). De centrala teman som återfinns i denna uppsats 

har sin grund inom den tematisering som nämns i Kvale (1996). De centrala 

teman beskrivs som; 

 

• Kritiska framgångsfaktorer 
• EAI 

o Integration av användargränssnitt (AGi) 
o Integration av affärsprocesser (APi) 
o Applikationsintegration (Ai) 
o Databasintegration (DBi) 

 

Dessa teman användes som centrala frågor. Respondenten fick med egna ord 

placera de kritiska framgångsfaktorerna som han/hon tidigare nämnde i respektive 

integrationsområde och motivera dess placering. Detta genomfördes för att ge 

respondenten en egen bild av vilka kritiska framgångsfaktorer som är relevanta 

för just dem (om de inte redan visste det) samt underlätta placering inom 

integrationsnivåerna. 

 

3.1.3 Val av företag 
Den inledande kontakten togs med ett antal företag som uteslutande arbetar med 

integrationsfrågor. Ett av kriterierna till den inledande kontakten var att företagen 

skulle ha kontor i närheten av Lund eller Malmö, detta enligt 

bekvämlighetsprincipen (Bryman, 2002). Denna kontakt bestod av ett mail eller 

ett telefonsamtal, beroende på om någon kontakt har förekommit med 

organisationen vid ett tidigare tillfälle. I denna del deltog Zystem by Somcon, 

TietoEnator Sverige och E-On Sverige. 
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3.1.4 Presentation av företag 

E-On Sverige 

E-On Sverige har drygt 5200 personer anställda runt om i Sverige (eon.se, 2008). 

Företaget erbjuder energi till privatkonsumenter och andra företag. Inom 

koncernens IT-avdelning arbetar idag ca 90 personer (Björn Andreasson, bilaga 

2). Deras mål är att uppdatera organisationens IT samt att utveckla nya 

integrationer. E-On använder sig av en SAP R/3-integration som integreras vidare 

mot utomstående system som exempelvis inbegriper elmarknader och kunder. 

 

Björn Andreasson har arbetat på E-On Sverige i ett år men har arbetat med 

integrationsprojekt i 6 år tidigare (hos TietoEnator). Han innehar en magister i 

Systemvetenskap. 

TietoEnator Sverige 

TietoEnator är ett konsultbolag som arbetar inom olika branscher. TietoEnator har 

16 000 anställda runt om i världen. De arbetar för att, tillsammans med sin kund, 

”förverkliga och digitalisera dennes visioner” (tietoenator.se, 2008). Deras kunder 

återfinns inom flertalet olika branscher, från forskning och utveckling till olja och 

gas. Hos TietoEnator Sverige återfinns kunder som ”Fortum, Apoteket, Nordea, 

Swedbank och en massa kommuner” (Thomas Glennow, bilaga 4, 3.00). 

 

Thomas Glennow arbetar på TietoEnator som integrationskonslut med inriktning 

intern kommunikation (kommunikation mellan system inom en organisation). 

 

Zystems by Semcon 

Zystems är ett helägt bolag inom Semcon-koncernen med cirka 95 anställda. De 

arbetar uteslutande med IBM-integrationslösningar och har implementerat 75 % 

av Sveriges integrationsplattformar som levererats av IBM (zystems.se, 2008). 

Zystems by Semcon är ett företag som ”arbetar uteslutande med att hjälpa 

medelstora och stora företag att strukturera (…) olika system” (zystems.se, 2008). 

Detta innebär att de hjälper företag som ”Volvo, Sony Ericsson, Diamond 
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Chrysler. Offentlig förvaltning i form utav tullen, rikspolisstyrelsen” (Christian 

Brandt, Bilaga 3, 4.16). 

Utöver arbetet med integrationsplattformar erbjuder Zystems tjänster inom 

projektledning, licenshantering samt support (zystems.se, 2008). 

 

Christian Brandt arbetar på Zystem i Lund och har mångårig erfarenhet från 

integrationsprojekt. Arbetar idag bland annat som designer där han hjälper kunder 

rita de lösningar som de vill ha. 

 

3.1.5 Genomförande av intervju 
För att ge en bra inblick i vad en designer anser som kritiska framgångsfaktorer i 

ett integrationsprojekt genomfördes individuella intervjuer. Dessa individuella 

intervjuer gav den inblick som ansågs nödvändig för att uppnå tidigare nämnt 

syfte. 

Intervjuerna genomfördes på en tid som respondenten bestämde, detta för att inte 

tvinga på respondenten intervjun och ge honom/henne en implikation att 

informationen är viktigast (Jacobsen, 1993). Innan intervjun genomfördes (det vill 

säga innan inspelning påbörjades) genomfördes en kontextuell inramning (Kvale, 

1996; Lantz, 1993). I denna fas av intervjun redogjordes först för EAI och dess 

innefattande nivåer, både utifrån teorin samt författarnas synvinkel. Därefter 

redogjordes en definitionen utav kritiska framgångsfaktorer på en mer abstrakt 

nivå. 

 

3.2 Analys av intervjuer 

Då intervjun från början var indelad i de olika nivåerna som identifierades genom 

litteraturgenomgången, lästes intervjutranskriptet igenom och nyckelord 

identifierades inom respektive nivå. Denna metodik redogörs i Kvale (1996) som 

en ad hoc-analysering och tillämpas för att identifiera meningen med ett uttalande. 

Nyckelorden färgmarkerades (nedan symboliseras markeringen med 

understrykning) och utgjorde på så vis basen till en kritisk framgångsfaktor. 
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Exempel: 

Intervjuare: Någonting annat utöver det? 

Respondent: Ja, naturligtvis kompetens om produkterna, att kunna utnyttja 

produkterna på bästa sätt. Vi ser kunder som kommer och ber om 

hjälp och om vi säger att vi har realiserat lösningar på ett mindre 

bra sätt. Man har kanske inte utnyttjat produkterna fullt ut, man har 

kanske utnyttjat produkterna till något som de kanske inte borde 

utnyttjas till och designat lösningen felaktigt 

Bilaga 3 

 

Som det tidigare nämnts används kvalitativa undersökningsmetoder för att ta fram 

eller generera nya teorier (Bryman, 2002; Olson och Sörensen, 2007). De kritiska 

framgångfaktorerna deriverade ur intervjun blev basen för resultatet i denna 

uppsats. För att vidare beskriva tillvägagångssättet för hur de kritiska 

framgångsfaktorerna framställdes i empirigenomgången av intervjumaterialet, 

beskrivs nedan ett exempel på den analysmetod som använts. 

I följande citat exemplifieras denna analysmetod:  

 

Exempel: 

Intervjuare: Ni trycker ut ert egna IT-system till den förvärvade organisationen? 

Respondent: Vi trycker ut SAP på förvärvet. Så vi gör en utrullning, det sker 

ganska ofta. Sen kan det vara integrationer som utbyter information 

med till exempel med Tyskland eller med SPOT, prisköp på 

NordPolen. Och då får vi bygga upp struktur för det. Vi har mycket 

gratis från SAP, vi har ju då iDocar, XML hantering och allt sådant 

där. Vi har ju då uppbyggda meddelande format hur vi får in den 

här informationen. 

Bilaga 2 

 

Den fundamentala meningen i ovanstående stycke är att ha kunskap om SAP, men 

även kunskap i hur XML hanteras i olika system är viktigt att förstå för att ha 

möjlighet att hantera och anpassa system. Dessa påståenden stöddes även av en 

annan respondent: 
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Exempel: 

Intervjuare: Vilka generella kritiska framgångsfaktorer finns det inom integration? 

Respondent: Om jag visste det kunde jag skriva en bok om det.  

Rent praktiskt måste man ha en förståelse för de olika systemen… 

Bilaga 4 

 

Genom användningen av samtliga ovanstående citat kan en faktor vid namn ”Rätt 

kompetens” identifieras, då denna faktor återfinns inom båda citat/intervjuer. 

Denna koppling specificerar vilka kritiska framgångsfaktorer som är 

gemensamma för respondenterna. Givetvis kommer olikheter inom begreppen av 

de kritiska framgångsfaktorerna att återfinnas men genom en grundlig och 

motiverad teorikoppling inom uppsatsens resultat samt jämförelsen gentemot 

tidigare forskningsresultat (se figur 2.1, s. 19), kommer detta att förstärka de 

identifierade kritiska framgångsfaktorernas existens. Därför kommer även 

validitet att tillföras dessa faktorer. 

 

Författare inom forskningsmetodik benämner triangulering som ett angreppssätt 

att för att dubbelkontrollera ett resultat från en forskningsstrategi mot ett annat 

resultat (Bryman, 2002). Triangulering i denna uppsats användes för att 

kontrollera ifall flera respondenter hade gemensamma faktorer. I denna jämförelse 

placerades samtliga intervjuer ”över varandra” (se figur 5.1, s. 41). 

 

Detta sätt att dra slutsatser benämns som ett induktivt arbetssätt, vilket innebär att 

man med hjälp av empiri ”sammanför [den] till allmänna principer” (Olsson och 

Sörensen, 2007). 

 

3.3 Reliabilitet 

I den kvalitativa forskningen arbetas det enligt Bryman (2002) kontinuerligt med 

reliabiliteten under projektets gång. För att resultatet av rapporten skall ha 

möjlighet att tillämpas på andra undersökningsaspekter, som även innebär att 

annan forskning kan utnyttja materialet, är det viktigt att materialet innehåller god 

reliabilitet (Creswell, 2007). Det skall med andra ord vara möjligt för en annan 

forskare att med likartade metoder att uppnå samma (likartat) resultat.  
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Det övergripandet målet med reliabilitet är kortfattat att minimera fel och bias 

inom studien. 

 

Enligt Seale (1999) existerar två typer av reliabilitet; en intern och en extern. För 

att forskaren skall säkerställa att extern reliabilitet tillförs undersökningen måste, 

enligt LeCompte och Goetz (1982, refererad i Seale, 1999), fem punkter 

uppfyllas. Dessa punkter har följts genomgående i uppsatsskrivandet och dess 

placeringen inom rapporten beskrivs i respektive punkt:  

(1) En noggrann förklaring av forskarens ståndpunkt, beskriver vår teoretiska 

ståndpunkt och har definierats i föregående teorikapitel. (2) En klar redogörelse 

för vem som bidrog till det insamlade intervjutranskriptet, är bifogad inom 

uppsatsen där det framgår vem som yttrade vilken mening. (3) En klar 

redogörelse om den sociala situationen som data samlades in på, de sociala 

situationerna är redogjorda för i metodavsnittet. (4) Alla använda och 

motsägelsefulla teorier skall redogöras för, ingår i avsnittet om teori och 

redovisas i ett separat avsnitt. (5) En klar redogörelse av de använda metoderna, 

ingår i metodavsnittet.  

 

Den interna reliabiliteten refereras, som även nämnts ovan enligt Creswell (2007), 

till hur väl dokumentationen genomförts och är tillgänglig för fortsatt forskning.  

Då det genomgående i undersökningen eftersträvades att följa frågeschemat med 

dess färdigställda frågor, torde reliabiliteten i detta fall vara fullt tillräcklig. Även 

den klara redogörelsen av tillvägagångssättet vid framtagandet av de kritiska 

framgångsfaktorer som uppsatsen resulterat i, ökar den interna reliabiliteten. 

Den litteratur och de artiklar som användes finns tillgängliga för studenter vid 

Lunds universitet genom ELIN och LOVISA. En stor del av artiklarna kan även 

återfinnas via Google Scholar. 

 

3.4 Validitet 

Bryman (2002) definierar två typer av validitet som intern validitet och extern 

validitet. 
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Med intern validitet innebär klara samband mellan frågeställning och resultat 

(Seale, 1999). Respondenterna fick med egna ord diskutera de kritiska 

framgångsfaktorer som de ansåg existera inom EAI. Valet av respondenter samt 

organisationer ger tyngd åt den interna validiteten då organisationerna och 

respondenterna dagligen arbetar med EAI lösningar. 

Faktorerna som framställdes är grundade på intervjuer med personer som dagligen 

arbetar med olika typer av kundorganisationer.  

Genom att sedan jämföra de kritiska framgångsfaktorer som identifierats av 

tidigare forskningsresultat med de faktorer som identifierats inom denna uppsats, 

utifrån de involverade respondenterna, kan ytterligare validitet tillföras de 

resulterande kritiska framgångsfaktorerna. 

3.5 Källkritik 

Litteratur 

Det kan alltid diskuteras ifall de artiklar och annan litteratur som används 

inbegriper några andra ändamål än att redovisa ny kunskap. Den litteratur som 

behandlar kritiska framgångsfaktorer är generaliserbar eftersom att många av 

faktorerna återkommer i flera artiklar skrivna av olika författare men inom samma 

område. EAI som inbegrips inom denna rapport är ett område under ständig 

utveckling, äldre artiklars validitet kan därför ifrågasättas. 

 

Intervjuer 

Då all empirisk data i denna uppsats härstammar från de intervjuer som 

genomfördes är det viktigt att respondenterna är aktiva inom integrationsområdet 

(EAI). Det nämndes i tidigare avsnitt att E-On använder sig SAP R/3 som i själva 

verket är ett ERP system. Denna intervju är fortfarande aktuell då vi i tidigare 

avsnitt (se 2.4) pekat på att ERP och EAI är två typer av integration som kan 

jämföras. 
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3.6 Etik och bias 

De respondenter som deltog i undersökningen blev tidigt (innan själva 

påbörjandet av intervjun) informerade om ämnet i fråga samt aktuell definition av 

vad kritiska framgångsfaktorer innebär. Även möjligheten till anonymitet gavs 

respondenterna, vilket följer de regler för etisk granskning, som i detta fall 

inbegriper ”principen att inte skada” (Olsen och Sörensen, 2007), vilket tillför 

etiska principer till uppsatsens innehåll.  

Att genomföra en ”en-mot-en” intervju kan enligt Creswell (2007) leda till att 

snabb och flyktig information utges från intervjurespondenten, då tid är av 

betydande vikt och mycket väl kan påverka kvaliteten på intervjusvaren, ifall 

respondenten känner sig stressad. Även att fånga upp eller intervjua personer som 

inte ”pratar ut” kan skapa bekymmer då detta kan exkludera viktig information 

från intervjun, och därför skapa bias och ”lösa ändar” (Creswell, 2007). Då 

samtliga respondenter var väl införstådda inom sitt område och inte agerade 

återhållsamma under intervjun, ansågs detta inte som ett problem. 

 

Frågorna som ställdes under intervjuerna har en nära anknytning till 

frågeställningen. Detta kan dock tillföra en viss bias till undersökningen då 

frågeställningen mer eller mindre ”läggs i respondenternas knän”, vilket innefattar 

möjligheten för respondenterna att anpassa sina svar efter uppsatsens 

frågeställning snarare än efter det verkliga problemområdet (Bryman, 2002). I den 

inledande diskussionen om uppsatsens uppbyggnad diskuterades ifall intervjuerna 

skulle bygga på de kritiska framgångsfaktorerna som identifierades i 

litteraturgranskningen. Detta förslag förkastades då de identifierade faktorerna 

inbegrep fel utvecklingsfas och inte fokuserade på designern. 

 

Då tre intervjuer genomfördes inom denna undersökning kan kontextberoendet av 

framgångsfaktorerna mellan respondenterna ifrågasättas, då ett antal identifierade 

framgångsfaktorer inte delades av samtliga respondenter. Genom att genomföra 

en ytterligare empirisk undersökning i form av en kvantitativ studie skulle 

eventuellt fler likheter ha möjlighet att urskiljas gällande de kritiska 

framgångsfaktorerna och dess kontextberoende. Kontextberoendet av de kritiska 

framgångsfaktorerna kan därför sägas vara löst kopplat inom denna undersökning.   
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Ett fåtal intervjuer kan leda till att färre framgångsfaktorer har genererats inom 

undersökningen än om en kvantitativ enkätundersökning kompletterat den redan 

befintliga undersökningen. Om flera intervjuer hade genomförts kunde detta ha 

lett till identifierandet utav flertalet framgångsfaktorer på grund av 

kontextskillnader.  
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4 Empirigenomgång 
 

Detta avsnitt redogör för de kritiska framgångsfaktorer som identifierades genom den kvalitativa 
undersökningen. Då frågeschemat redan var indelat i olika integrationsnivåer följer även 

analysen mönstret med EAI nivåerna. 
 

 
Genom analysen av intervjumaterialet fastställdes att ett antal kritiska 

framgångsfaktorer kunde placeras under respektive EAI nivå. Valet av placering 

motiveras med hjälp av citat från genomförda intervjuer. Tabell 4.1 ger en 

överblick över responderarnas svar. Efter det redogörs resultatet från 

intervjumaterialet med samtliga identifierade kritiska framgångsfaktorer placerade 

inom respektive EAI nivå. 

 

 Björn 
Andreasson 

Christian 
Brandt 

Thomas 
Glennow 

Förståelse för 
slutanvändaren 

 X  

Förståelse för 
organisationsprocesser 

 X X 

Lös koppling  X  
Processförståelse  X X 
Verksamhetsförståelse X X  
Systemförståelse X X  
Informationsförståelse  X  
Teknisk förståelse X X  
Tillgång till system X X X 
Teknisk kunskap X X  
Förståelse för 
datamodellering 

X X  

Tillgång till information   X 
Lös koppling X   
Ordning och reda X X X 
Produktkompetens  X X 
Konsekvent struktur X X  
Hög avkastning X X  
Tabell 4.1 – Överblick över respondenternas svar 
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4.1 Användargränssnittsintegration (AGi) 

Förståelse för slutanvändaren 

Den första kritiska framgångsfaktorn definierades av endast en intervju, men med 

stark anknytning till EAI teori och Christian Brandt uttalande att ”det nya 

gränssnittet designas på så sätt att det stämmer överens med användarens mentala 

bild” (bilaga 3, 13:19), torde denna faktor ha en avgörande roll för EAI. 

 

Förståelse för organisationsprocesser 

Denna kritiska framgångsfaktor var gemensam för två av respondenterna. Thomas 

Glennow säger att det ofta är beställarorganisationen som kommer med en 

kravspecifikation där deras organisationsprocesser redan finns definierade (bilaga 

4, 13:50). Vidare säger Christian Brandt att organisationsprocesserna skall 

konstrueras så att de stödjer gränssnittet (bilaga 3, 13:19). Då definitionen från de 

båda respondenterna skiljer sig något åt torde dock benämningen av den kritiska 

framgångsfaktorn vara talande för båda varianter.   

 

Lös koppling 

Christian Brandt hävdar att en god integration även ger möjligheten till att 

förenkla framtida integrationer (bilaga 3, 13:19). Detta skall genomföras enligt 

Christian Brandt med ”en lös koppling mellan gränssnittet och logiken och 

logiken och nedåt”. Genom att sammanfoga denna integrering med god 

programmerings sed kan ytterligare utveckling/anpassningsmöjligheter erhållas 

och därför vara viktig för ett systems framgång.  

 

4.2 Affärsprocessintegration (APi) 

Processförståelse 

Denna kritiska framgångsfaktor har en nära anknytning till den tidigare nämnda 

kritiska framgångsfaktorn; förståelse för organisationsprocesser. Skillnaden är att 

på denna nivå skall enligt Christian Brandt en ”förståelse för de processer som 

finns” (bilaga 3, 18:23) inom organisationens verksamhet i ett större sammanhang 

(hur en order behandlas eller hur kommunikationen sker mot en extern 

leverantör), ge en mer övergripande överblick. Denna verksamhetsförståelse 
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påverkar även hur den tekniska designen skall se ut (enligt Thomas Glennow, 

bilaga 4, 10:38). Glennow beskriver att varje organisation har sina specifika krav 

inom sin egen kontext (bilaga 4, 13:50). 

 

Verksamhetsförståelse 

Här trycker, framför allt Christian Brandt för ”att förstå verksamheten” (bilaga 3, 

13:23). Denna verksamhetsförståelse innebär att designern skall förstå hur 

organisationen ifråga arbetar och kunna skilja på begrepp samt förstå hur olika 

begrepp hör samman. Christian Brandt belyser tydligt genom ” att få med mer 

folk som har säkerhets och verksamhets kunnande. Det är en framgångsfaktor” 

(bilaga 2, 23:47), vikten med verksamhetsförståelsens betydelse för framgång. 

 

4.3 Applikationsintegration (Ai) 

Systemförståelse  

Christian Brandt (bilaga 3, 19:31) säger att förståelsen för det nya och gamla 

kundsystemen samt även förståelse för dess integrationsplattformar är viktig för 

att hantera den information som skall flyttas mellan olika system. Att förstå vilka 

möjligheter som finns till förfogande gällande informationshämtningen av 

gällande kontext är därför av betydande kunskap. Även Björn Andreasson hävdar 

att i och med deras starka koppling till SAP gör att förståelsen för både SAP och 

andra IT system (som kommer från externa leverantörer eller kunder) i högsta 

grad är relevanta (bilaga 2, 14:35). 

Vidare säger Björn Andreasson att en förståelse kring SAP-hantering av diverse 

meddelandestruktur anses som extremt viktigt då mycket av deras integration sker 

genom meddelandekommunikation (bilaga 2, 11:32). 

 

Informationsförståelse  

Liknar föregående KFF men med syftet att skilja mellan data hämtat från 

databasen och data producerat av applikationslogiken (Christian Brandt, bilaga 3, 

19:31). Vidare menar Christian Brandt att en tydlig separation via förbestämda 

principer för hur integration (bilaga 3, 18.23) skall genomföras kan underlätta 

förståelsen eller hanteringen av information från de olika databaserna.  
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Teknisk förståelse  

Enligt Christian Brandt (bilaga 3, 20:16 ) betyder definitionen att ha tillgång till 

de system som skall integreras. Att förstå vad det finns för tekniska begränsningar 

inom sammanhanget och vad som skall stödjas i ett specifikt fall, något som även 

styrks av Björn Andreasson (bilaga 2, 13:28). 

 

Tillgång till system  

Enligt Tomas Glennow (bilaga 4, 10:38) är full åtkomst via nätverk väsentligt och 

skall vara möjlig så att åtkomsten av kunders datakällor, som även involverar filer 

som exporteras från system till system, alltid finns tillgänglig. Björn Andreasson 

poängterar att det är nödvändigt att ha tillgång till kundsystemen för att ha 

möjlighet att utveckla nya integrationer (bilaga 2, 13:38). Detta förstärks även i 

hur E-On arbetar med integrationsutveckling. Deras testmiljö är en exakt kopia av 

den driftmiljö som återfinns inom verksamheten. Under hela utvecklingsprocessen 

sker testning och utveckling på två olika systemmiljöer. Tillgången till dessa 

system är extremt viktig (bilaga 2, 21:12). Christian Brandt talar inte explicit om 

att denna systemtillgång är viktig men säger att det är viktigt för gruppen som 

arbetar med ett integrationsprojekt att kunna se informationen (bilaga 3, 19:31).  

Respondenten pratar genomgående om att den information som skall integreras 

måste finnas tillhands för analys. 

 

4.4 Databasintegration (DBi) 

Teknisk kunskap 

Teknisk kunskap beskriver Christian Brandt (bilaga 3, 20:49) som förståelse om 

hur datakällor fungerar, även kunskap gällande språk för att kunna jämföra data 

inbegrips inom denna kritiska framgångsfaktor. Björn Andreasson menar att 

integration även kan utföras genom skapandet av meddelandestrukturer. Detta 

skapande kräver kunskap kring XML eller andra strukturstandarder som inte går 

att undvara.  
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Förståelse för datamodellering  

Denna kritiska framgångsfaktor beskrivs utav Christian Brandt (bilaga 3, 20:49) 

som att betydelsen att förstå sin omgivning via modelleringsspråk, något som 

hjälper till att anpassa informationen vid integrering. Vidare beskriver Björn 

Andreasson (bilaga 2, 8:19) att identifieringen av vilken data som saknas är en 

vikig del vid integration.  

En bristfällig databasmodellering kommer enligt Björn Andreasson (bilaga 2, 

25:41) att sänka kvaliteten på datan. Dessa beskrivningar gör det svårt att 

exkludera denna kritiska framgångsfaktor från tillhörande nivåer. 

 

Tillgång till information  

Beskriver möjligheten att komma åt den nödvändiga informationen som krävs för 

att utföra en lyckad integration (Tomas Glennow, bilaga 4, 7:59). Denna 

information som behöver vara åtkomlig kan innehålla allt från den faktiska datan 

som skall integreras till tillgången till de system, servrar och applikationer som 

skall integreras. 

 

Lös koppling 

Denna kritiska framgångsfaktor har även placerats inom den tidigare AGi nivån, 

och stärks här även inom även denna DBi nivå. Björn Andreasson beskriver att 

deras system skall vara ”så löst kopplade som möjligt” (bilaga 2, 12:55), han 

anser att detta är en bra grund då E-On arbetar mycket med datahantering. 

 

4.5 Genomgående 

Ordning och reda 

Ordning och reda blir extremt viktigt inom organisationer som har planer på att 

koppla ihop fler system (Christian Brandt, bilaga 3, 5:27). Enligt honom 

begränsas inte fördelarna endast till att det blir enklare att vidareutveckla systemet 

utan bidra även till bättre support. Även Thomas Glennow trycker på vikten av 

support för organisationers integrationslösningar (bilaga 4, 12:12).  

Enligt Björn Andreasson (bilaga 2, 33:07) bidrar en omfattande 

dokumentationsprocess till säkrare/stabilare genomförbarhet. Detta exemplifieras 

genom citatet ”en tidigare händelse i somras där vi skulle genomföra en fusion, 
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där killen som hade ansvaret att ta ihop alla system, fick en stroke, och då 

lyckades vi på fyra timmar få in en ny(…) han utförde det på ett perfekt sätt och 

det har att göra med att han visste precis var han skulle hitta information” 

(bilaga 2, 33:07 och 34:32). 

 

Produktkompetens 

Utan rätt kompetens på antingen integrationsplattformen, de befintliga systemen 

eller allmän IT-kunskap kan inte en integration realiseras. Dessa krav på 

kompetens redogör både Christian Brandt (bilaga 3, 6:22) och Thomas Glennow 

(bilaga 4, 4:01) för. Då denna kritiska framgångsfaktor är av allmän karaktär 

eftersom den identifierats av samtliga respondenter, kan den därför inte placeras 

inom ovan beskrivna EAI nivåer utan måste inbegripas som en genomgående 

kritisk framgångsfaktor inom EAI.  

 

Konsekvent struktur 

Christian Brandt säger att ”man bygger lösningar på ett konsekvent sätt” (bilaga 3, 

7:29). Detta konsekventa tankesätt leder till, enligt Christian Brandt, att supporten 

underlättas när flera organisationer är inblandade i driften. Björn Andreasson 

(bilaga 2, 33:07) menar på att det gäller att inte endast förenkla supporten utan 

även att underlätta och möjliggöra för andra projektledare att arbeta vidare med 

pågående integration när nyckelkompetens saknas.  

 

Hög avkastning 

Björn Andreasson (bilaga 2, 23:47) beskriver att beräkningen om en integration 

kommer att vara lönsam att implementera och i så fall om den ger maximal 

avkastning ”i det långa loppet”, är en viktig aspekt som måste infrias före 

påbörjandet av en integration. Vidare beskriver Christan Brandt (bilaga 3, 2:50) 

att integration är viktigt för kunder genom ”att man skall kunna effektivisera sitt 

företag och framför allt kunna konkurrera på ett bra sätt i dagens rörliga 

affärsvärld”. Denna kritiska framgångsfaktor existerar inom de flesta 

affärsdrivande organisationer som vill gå med vinst, men eftersom denna är en 

generell faktor för hela integrationsprocessen förblir den placerad på en 

genomgående nivå. 
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5 Resultat 
 

Detta avsnitt behandlar de faktorer som konstruerades med hjälp av den empiri som samlades in. 
Avslutningsvis redogörs för hur de nya kritiska framgångsfaktorerna hör samman med de nivåer 

som identifierades inom Enterprise Application Integration. 
 

 

5.1 Identifierade faktorer 
Resultatet som denna undersökning återspeglar, består utav flertalet identifierade 

kritiska framgångsfaktorer. Då de framtagna faktorerna innehöll liknande 

definitioner samt innehåll utfördes en sammanslagning utav de identifierade 

faktorerna under respektive EAI nivå. Detta för att förtydliga och konkretisera de 

redan identifierade faktorerna. Resultatet av sammanslagningen återspeglar en 

tydligare förteckning av de olika kritiska framgångsfaktorerna då de även 

reducerats i antal. Nedan beskrivs den sammanslagning och benämningen som 

genomförts av de nya kritiska framgångsfaktorerna. 

 

Processförståelse 

Sammanslagning mellan förståelse för slutanvändaren, förståelse för 

organisationsprocesser samt processförståelse utfördes för att definiera denna 

faktor. De tre identifierade faktorerna har sin grund i att ge designern en inblick i 

hur den eller de organisationer som skall slås samman arbetar och tänker samt hur 

deras system är uppbyggda. Med hjälp av exempelvis datascheman kan denna 

processförståelse hanteras (Linthicum, 1999), samt ge en beskrivning på 

skillnader mellan organisationerna.  

Förståelsen för slutanvändaren ger en inblick i hur användaren ser på de 

processer som existerar inom organisationen och hur dessa processer är 

implementerade i de applikationer som används. Denna användarförståelse ger 

grunden till att förstå hur det gränssnitt som används är uppbyggt. Vidare kan den 

ge en inblick i skillnader mellan data skapad av applikationslogik och 

databaslogik (Linthicum, 1999). 

De processer som återfinns inom applikationerna skall identifieras och anpassas 

till användarens mentala bild av motsvarande processer, för att möjliggöra 
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förståelsen och kommunikationen mellan användare och designer. Processerna 

kan även kopplas till de objekt som används vid en specifik process. 

Processförståelsen är av stor vikt då denna tittar på vilka processer som återfinns 

inom och mellan organisationer.  

 

Verksamhetsförståelse 

Det är viktigt för en designer att förstå den verksamhet som denne arbetar inom. 

Förståelsen skall innefatta främst insikten för organisationens kontext. Hur 

organisationen arbetar och vilka samarbetsparters som är involverade. Vidare 

skall organisationens språk och begrepp förstås. 

Designern gynnas av att förstå hur organisationen jobbar mot andra organisationer 

och även internt. Att förstå vilka datatyper som används inom en organisation är 

därför viktigt så att skillnader inom datatyper kan tydliggöras vid en integration 

(Linthicum, 1999). Detta möjliggör även en inblick och förståelse för 

organisationens terminologi. Denna förståelse och inblick torde underlätta 

kommunikationen mellan kravställare (Johannesson et al., 2001), användare och 

designern, som i slutändan resulterar i en bättre design. 

 

Dataförståelse 

För att kunna skapa den dokumentation och schema som krävs för att genomföra 

en lyckad integration skall designern ha möjlighet att läsa sig till hur de databaser 

som används är uppbyggda (förståelse för datamodellering). Då processmodeller 

tenderar att vara komplexa (Johannesson et al., 2001) är det därför väsentligt för 

integrationens framgång. Information angående databasers uppbyggnad nås 

enklast från rådande dokumentation. Vidare skall även designern kunna skilja på 

data som skapas av applikationerna som används och den data som är hämtad från 

databasen (informationsförståelse) enligt Laftsidis (u.å.). 

 

Förståelsen på datanivå handlar om att ge designern kunskap om de befintliga 

datastrukturerna inom företaget. Utöver att den skall ge en inblick i befintliga 

system skall den även hjälpa till att analysera vilka brister som återfinns, detta kan 
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exemplifieras som saknad data men även hur redundans inbegrips i hanteringen av 

integrationen (Linthicum, 1999).  

 

Tillgänglighet 

Denna kritiska framgångsfaktor anses i empirin vara den mest kritiska faktorn då 

det är en förutsättning att ha tillgång till de system och tillgång till den 

information som behövs för att genomföra en integration. Tillgången till system 

kan vara allt från tillgång till de fysiska servrar eller mjukvaran som skall 

integreras till tillgång till specifikationer kring data som skall integreras. Då 

Laftsidis (u.å.) beskriver att organiserandet av data skall tillgodose en effektivare 

åtkomst, därför torde även tillgängligheten vara en självklarhet för att rätt 

information skall vara nåbar.  

Därför är tillgängligheten A och O i integration, det är en förutsättning för att 

integrationsarbetet kan fortskrida. 

 

Lös koppling 

Då endast två faktorer med samma beteckning återfinns inom den analys som 

utförts föreföll denna sammanslagning tämligen enkel. Då beteckningen är 

välkänd inom systemutvecklingsområdet där få varianter existerar, förenklades 

sammanslagningen ytterligare.   

Eftersom området ”lös koppling” innefattar beroenden mellan exempelvis 

applikationer har detta även en nära anknytning till hur väl ett system går att 

vidareutveckla/integrera efter det att integrationen genomförts. Denna faktor har 

endast beskrivits kort inom denna uppsats teoriområde då den anses som ett 

genomgående tillvägagångssätt för systemutveckling, och därför en standard inom 

modern systemutveckling. Denna ”lösa koppling” kan som tidigare nämnts 

kopplas mellan gränssnittet och logiken samt ned mot databaslogiken.  

Överskådligheten av kopplingar är dock viktig för designern som eftersträvar att 

erhålla konsekvent och fullständig information (Johannesson et al., 2001). 
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Konsekvent struktur 

För att underlätta översikten av integrationens fortskridande är det viktigt att 

dokumentation inkluderas i integrationsprocessen. Genom att utföra denna 

dokumentation på ett strukturerat och ensidigt vis kan en enklare förståelse och 

översikt tillföras till informationssökningen. Laftsidis (u.å.) beskriver att 

strukturerade datakällor ger en utökad åtkomst till relevant information, vilka även 

torde styrka erhållandet av information i detta fall. Om endast designern besitter 

förmågan att överblicka och hantera ett system kan problem uppstå i dennes 

frånvaro, då relevant information kan vara svår att tillgå (jmf. tillgänglighet). Med 

en konsekvent användning utav likartade datatyper kan en tydlighet skapas till 

processmodeller och datamodeller för samtliga designansvariga som vill ta del av 

dokumentation av integrationsarbetet. Denna form av standardisering kan även 

förenkla supporten för integrationen när det finns möjlighet för flertalet 

involverade organisationer inom drift att ta del utav denna support.   

 

Hög avkastning 

Vid övervägandet att genomföra en integration måste designern och/eller 

organisationen överväga om en rimlig förtjänst, åt organisationen i fråga, existerar 

av det resultat som en integration kan återge. Givetvis bör ett övervägande om 

resurser och tillräcklig produkt kompetens finns att tillgå för att erhålla ett lyckat 

resultat, samt om kostnaden för integration väger upp den funktionalitet som 

eftersträvas (Cummins, 2002). 

Eftersom denna kritiska framgångsfaktor ingår inom samtliga EAI nivåer, bidrar 

detta till att denna inte kan klassificeras inom ett specifikt integrationsområde utan 

placeras inom samtliga EAI nivåer. Detta gör att denna kritiska framgångsfaktor 

får en genomgående placering inom de EAI nivåer som beskrivits inom denna 

uppsats.  

 

Rätt kompetens 

Kompetens är en kritisk framgångsfaktor som är relevant inom de flesta områden 

inom IS idag, det räcker sällan med att endast besitta en övergripande kunskap 

gällande exempelvis IT. Teknisk kunskap (teknisk förståelse) angående 
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integrationsplattformar och de befintliga systemen är av betydelse för att 

integration skall realiseras. Datakällor och kunskap gällande språk är viktigt för 

att vidare ha möjlighet att jämföra data samt även vid skapandet av 

meddelandestrukturer. Detta skapande kräver kunskap om exempelvis XML samt 

andra strukturstandarder. Även produktkompetens som skall integreras innefattar 

denna kritiska framgångsfaktor, att förstå vilka tekniska begränsningar som 

existerar inom detta sammanhang är också av betydelse för integreringens 

framgång. Ett exempel på detta är vad Parent och Spaccapietra (1998) beskriver 

som bristen på verktyg vid integreringen av datamodeller (CDM), då det saknas 

funktionella verktyg för detta ändamål. Detta ställer krav på designerns kompetens 

för att färdigställa en fungerande och framgångsrik modell. 

Olika kravställare behöver ha tillgång till nödvändig information (Johannesson et 

al., 2001), med rätt kompetens effektiviseras integrationen genom att klara 

referenser kan göras till rätt källa/modell. 

 

5.2 Kritiska framgångsfaktorer och EAI nivåer 

För att undersöka om de identifierade kritiska framgångsfaktorerna var 

gemensamma för respektive respondent, genomfördes en jämförelse av dessa 

kritiska framgångsfaktorer samt vilka som återfanns inom respektive respondent. 

Denna jämförelse visade tydligt (se figur 5.1) vilka framgångsfaktorer som var 

gemensamma för respondenterna, och där endast två faktorer föreföll vara 

gemensamma för samtliga respondenter. Då de dessa ”gemensamma” kritiska 

framgångsfaktorer var placerade på en generell nivå jämfört med resterande, 

kunde därför slutsatsen att de var kontextoberoende, konstateras. Dessa 

”gemensamma” kritiska framgångsfaktorer presenteras som tillgänglighet och rätt 

kompetens.  

 

Eftersom framgångsfaktorer är relaterade till organisationskontext, kan de därför 

benämnas som kontextberoende, något som bevisas då det återfanns skillnader i 

vilka kritiska framgångsfaktorer som var gemensamma för respondenterna.     
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Faktornummer: 

1. Processförståelse 

2. Verksamhetsförståelse 

3. Dataförståelse 

4. Tillgänglighet 

5. Lös koppling 

6. Konsekvent struktur 

7. Hög avkastning 

8. Rätt kompetens 
Figur 5.1 Triangulering av kritiska framgångsfaktorer 

 

Då uppsatsens syfte bestod i att identifiera vilka kritiska framgångsfaktorer (inom 

EAI) som existerar, torde denna jämförelse ge en beskrivning av vilka kritiska 

framgångsfaktorer som tenderar att uppstå oberoende av organisationskontext. 

Eftersom det även existerar flertalet kritiska framgångsfaktorer som återfanns 

både hos intervjurespondent 1 och intervjurespondent 2 kan detta förklaras genom 

dess liknande kontext i form av kunder samt organisationsstruktur (Arnett och 

Litecky, 1992).  

Med detta i åtanke presenteras därför ett resultat som både består utav 

kontextberoende som kontextoberoende kritiska framgångsfaktorer, samt var det 

återfinns mellan de olika respondenterna.  

 

De två faktorer som återfanns hos samtliga tre respondenter (tillgänglighet och 

rätt kompetens) återfinns även inom litteraturgranskningen där stora likheter 

kunde dras till de tidigare studierna på områden som; ’data accuracy and integrity’ 

och ’vendor knowledge/appropriate IS staff’ (se figur 2.1). 

Den faktor som i litteraturgranskningen benämns; ’data accuracy och integrity’, 

behandlar som bekant tillgängligheten till rätt data samt de system som skall 

implementeras. Denna skillnad kan härstamma från det faktum att empirin baseras 

på design och analys av EAI medan litteraturen fokuserar på ERP. 

Denna skillnad saknas till stor grad när litteraturens vendor knowledge och 

appropriate IS staff jämförs med rätt kompetens. Alla dessa faktorer behandlar 

kunskap, både inom ett system och inom ledningen. 
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Även om samma liknelser kan göras mellan andra faktorer i de båda lägren anses 

dessa vara för svagt sammanhängande för att tas med. 

 

Empirin resulterade i 17 kritiska framgångsfaktorer, en sammanslagning 

genomfördes av de kritiska framgångsfaktorer som var snarlika och hade samma 

innebörd. Tabell 5.1 illustrerar resultatet från den sammanslagning som tidigare 

nämnts och delar in dessa kritiska framgångsfaktorer inom de, i 

litteraturgranskningen, beskrivna EAI nivåerna. 

Den genomgående nivån (se tabell 5.1) uppkom till följd av empirin. Här återfinns 

faktorer som är viktiga för samtliga EAI nivåer som beskrivits. På grund av denna 

repetitiva uppkomst av genomgående kritiska framgångsfaktorer inom empirin 

ansågs därför dessa faktorer nödvändiga inom EAI området. 
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1. Processförståelse X X    
2. Verksamhetsförståelse  X    
3. Dataförståelse   X X  
4. Tillgänglighet   X X  
5. Lös koppling X   X  
6. Konsekvent struktur     X 
7. Hög avkastning     X 
8. Rätt kompetens     X 

Tabell 5.1 – Överblick av empiriskt identifierade kritiska framgångsfaktorer 
 

Som tabell 5.1 visar kan en kritisk framgångsfaktor återfinnas inom flera nivåer. 

Många av de faktorer som identifierades ur empirin var av den karaktären att de 

blev kritiska inom flera EAI nivåer, och därför genomgående. 
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6 Diskussion 
 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera relevansen utav de kritiska framgångsfaktorer som 
presenterades i resultat kapitlet. Kopplingar mellan empiri och teori kommer att blandas med 

egna funderingar. 
 

 
För att utveckla relevansen utav de identifierade kritiska framgångsfaktorerna och 

varför de är kritiska, har denna diskussion utförts i syfte att tydliggöra genom 

exempel, varför de är kritiska. Dessa exempel är förankrade inom 

litteraturgranskningen samt empirin.   

 

Benämningen processförståelse i sig själv kan skapa förvirring då det existerar en 

uppsjö av olika typer av processer inom en organisation (för att inte nämna när två 

organisationer skall integreras). Detta kan exemplifieras genom de nya 

arbetsmetoder som implementeras vid integration, inte stämmer överense med de 

tidigare mer etablerade arbetssätten. Denna ändring av bakomliggande processer 

(ifall de inte stämmer överens med befintliga mentala modeller) kan mycket väl 

skapa förvirring bland de anställda och därmed resultera i reducerad produktivitet. 

Utan denna förståelse ökar risken för att designern får svårt att förstå och 

identifiera de befintliga affärsprocesser (som krävs inom APi). Det blir även svårt 

att ge förslag på vilken teknisk lösning (screen scraping, nytt fönsterbaserat 

gränssnitt, eller Content aggregation som annars kan beskrivas som en 

portallösning) av gränssnittsintegrationen som skulle anses lämplig inom 

organisationen. 

 

Utan en genomgripande verksamhetsförståelse för samarbetspartners samt 

organisationskontext kan kommunikationen mellan designer och exempelvis 

verksamhetsansvarige påverkas negativt. Detta kan beskrivas som problematiken 

för en designer att förstå aktuell terminologi (Linthicum, 1999), något som kan ge 

rum åt misstolkningar i form av felaktiga definitioner och därmed ge vika för en 

felaktig CBM. En felaktig CBM kan leda till avsaknaden utav processer som 

kanske är nödvändiga för organisationen vilket gör att hela slutorganisationen (det 

vill säga den organisation som skall få sina system integrerade) inte klarar av att 

upprätthålla sin verksamhet (Christian Brandt, bilaga 3, 7:29). 
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Dataförståelse är en av de mest övergripande och fundamentala faktorer för 

framgången av teknisk design (i form av UML/EER). Utan en välförstådd grund 

för hur översättning av gamla IT-system till nya etableras, med involverade 

datatyper, blir det svårt och tidskrävande att utföra en lyckad integration. Utan en 

övergripande bild på vad som måste utföras och hur, för att genomföra en 

integration, kan det vara en riskfylld och mödosam process att återställa de 

problem som säkerligen kommer att uppstå som resultatet av detta. Denna kritiska 

framgångsfaktor kan anses vara självklar för större delen inom IS området, där 

rätt kompetens underlättar många typer av arbeten och roller. Att denna 

framgångsfaktor placeras inom Ai och DBi området (se tabell 5.1) och inte de 

övriga områdena, kan motiveras av den ”sammanslagning” som utfördes där 

innehållande kritiska framgångsfaktorer som existerar inom beskrivna EAI nivåer 

på så vis ”breder ut” placeringen utav den kritiska framgångsfaktorn.  

 

Om en designer inte har tillgång till de system som skall integreras samt 

tillhörande dokumentation, kan detta omöjliggöra förutsättningarna för att en 

lyckad integration genomförs (Thomas Glennow, bilaga 4, 7:59). Denna kritiska 

framgångsfaktor är givetvis en självklarhet när en integration skall utföras, men 

inom en annorlunda organisationskontext som exempelvis involverar säkerhet på 

en högre nivå, kan detta drastiskt förminska möjligheten till åtkomst av 

involverade system. Därav kan graden av åtkomst variera och inte alltid vara en 

självklarhet, men genom exempelvis utarbetade policys kunde en av 

respondenterna (Thomas Glennow) säkerställa full åtkomst. Hur denna kritiska 

framgångsfaktor ter sig inom olika organisationer samt hur problematiken bakom 

själva hanterandet förhåller sig framgår inte inom denna uppsats, däremot kan det 

konstateras att den är väsentlig för de ”nedre” EAI nivåerna (Ai och DBi) enligt 

respondenterna. Vidare identifierades denna kritiska framgångsfaktor via den 

litteraturgranskning som genomförts, detta ger en tillförlitlig bevisning på att 

denna kritiska framgångsfaktor är erkänd inom området för ERP och därför även 

inom EAI. 

 

När det gäller den tekniska biten av integration som involverar programmerings 

sed samt hur standards måste efterföljas för att säkerställa att 
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integrationslösningar blir ”framtidssäkra”, är det viktigt att de går att anpassa till 

kommande systemändringar. Detta kan inte bortses vid integration. Detta kan bero 

på att snabba förändringar utav organisationsstruktur krävs för att besitta en 

konkurrenskraftig position på marknaden (oavsett vilken det nu är!). Även IS-

system måste följa denna anpassning för att ”matcha” organisationsstrukturen. 

Därför kan denna anpassning anses viktig ur konkurrenssynpunkt samt även de 

utvecklingsmöjligheter som den tillbringar. Lös koppling är en vanligt 

förekommande programmeringssed som gör det lättare att integrera nya ”större” 

system. Skulle inte konceptet om lös koppling hållas i åtanke blir det exempelvis 

inte enklare att använda sig av olika API. Då detta är en effektiv lösning vid ett 

fåtal applikationer, men skall det kopplas på ett större antal API som skall kunna 

kommunicera med varandra, blir det problematiskt. 

 

En faktor som konsekvent struktur är exempelvis aktuell när oförutsägbara 

händelser uppkommer under projektets gång eller att en vidareutveckling av 

integrationsplattformen eller systemen är planerad. Övergången och planeringen 

blir avsevärt lättare om all dokumentation (och systemering) följer en specifik 

standard. Då kunskap kan hämtas från en källa, behöver inte en person besitta all 

expertkunskap utan även de som tar del utav källan. Fördelen med detta kan 

exemplifieras vid sjukskrivningar och andra händelser som bidrar till att 

nödvändig kunskap blir oåtkomlig, något som försvårar integrationen betänkligt 

eller till och med omöjliggör integration. Dokumentation kan anses som en grund 

för denna kritiska framgångsfaktor, då detta är en metod för att kartlägga samt 

dokumentera hur integrationsarbetet genomförts i tidigare sammanhang. Denna 

dokumentation är ett exempel på ett ramverk som kräver en konsekvent struktur 

för att fungera, då inkonsekvent hantering (införsel av data) gör det svårt om inte 

omöjligt att erhålla information effektivt från dokumentationssystemet. 

 

Innan integrationsprocessen ens kommer igång skall ledningsgruppen ha i åtanke 

ifall den nya integrationslösningen ger den höga avkastning som resultatet 

beräknas genererar. Skulle lösningen kosta mer än vad som beräknas bli själva 

avkastningen skall hela projektets framtid övervägas med försiktighet. En annan 

företeelse är exempelvis ökad tillfredställelse internt inom organisationen till följd 
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av integrationen. Dessa är faktorer som skall hållas i åtanke innan påbörjandet av 

själva integrationen.   

 

En fundamental faktor inom alla områden (inte endast IT) är rätt kompetens. För 

att vara en integrationsspeciallist räcker det inte att endast kunna modellera och 

läsa datascheman utan även förstå användare samt deras processer och 

tankemönster. Denna blandning av kompetens är nyckel till en lyckad 

integrationsdesign då designern har en bredare bild av organisationen än vad 

exempelvis en tekniker kan införskaffa sig. Skulle det saknas rätt kompetens finns 

det risk att många av ovanstående faktorer (per automatik) fallerar, då konsulten 

endast har fokuserat på en aspekt av organisationens IT-system. Denna kritiska 

framgångsfaktor har precis som den kritiska framgångsfaktorn tillgång till rätt 

system (se ovan) även identifierats av tidigare undersökningar inom ERP området, 

som redogjorts för inom litteraturgranskningen. Detta torde därför tillföra 

ytterligare validitet till denna kritiska framgångsfaktor. 

 

Med de olika exemplen och resonemang utav de identifierade 

framgångsfaktorerna som beskrivits ovan, har en utförlig beskrivning utav varje 

kritisk framgångsfaktor utförts och torde vara tillräcklig för att styrka dessa.  

Vidare är de kritiska framgångsfaktorer som identifierats inom denna 

undersökning, de kritiska punkter som måste ses över och tas om hand, för att 

utföra en lyckad integration. 
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7 Slutsats 

Att utesluta eventuella kritiska framgångsfaktorer som inte har identifierats utav 

denna undersökning torde vara olämpligt då endast tre organisationer ligger 

bakom de framställda kritiska framgångsfaktorerna. Ett större antal intervjuer 

samt en kvantitativ studie ger säkerligen möjlighet för fler, skildringar och 

varianter av, kritiska framgångsfaktorerna. Eftersom de kritiska 

framgångsfaktorer som har framtagits är placerade på en relativt jämn 

abstraktionsnivå gentemot varandra där samtliga kan ses som övergripande för 

integrationsprocessen, torde dessa ge en tydlig bild av vad som är väsentligt för 

att en integration skall bli lyckad. Dock är de identifierade kritiska 

framgångsfaktorerna relativt spridda inom de olika organisationerna, där endast 

två kritiska framgångsfaktorer var gemensam för samtliga respondenter. Detta gör 

att kontextberoendet utav de kritiska framgångsfaktorerna till respektive 

respondentorganisation kan relateras som löst kopplade, då relativt få kritiska 

framgångsfaktorer var gemensamma för de olika respondenterna. 

 

Uppsatsens syfte bestod i att;  

beskriva de kritiska framgångsfaktorer som återfinns inom EAI design.  

De kritiska framgångsfaktorer som framtagits inom denna uppsats består av de 

kritiska punkter som måste ses över och tas om hand, för att utföra en lyckad 

integration. De identifierade kritiska framgångsfaktorerna är följande; 

• Processförståelse 
• Verksamhetsförståelse 
• Dataförståelse 
• Tillgänglighet 
• Lös koppling 
• Konsekvent struktur 
• Hög avkastning 
• Rätt kompetens 

 

Då EAI området är brett och omfattande, kan de områden som definierats inom 

denna uppsats ligga till allmän grund för hur EAI är definierat enligt den litteratur 

som hjälpt till inom undersökningen. Placeringen av de kritiska 

framgångsfaktorerna utfördes enligt tabell 6.1. 
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1. Processförståelse X X    
2. Verksamhetsförståelse  X    
3. Dataförståelse   X X  
4. Tillgänglighet   X X  
5. Lös koppling X   X  
6. Konsekvent struktur     X 
7. Hög avkastning     X 
8. Rätt kompetens     X 

Tabell 6.1 – Överblick av empiriskt identifierade kritiska framgångsfaktorer 
 
Då dessa nivåer tillsammans utgör EAI enligt den teori som lades fram. Genom 

placeringen av de framställda kritiska framgångsfaktorerna inom dessa nivåer, 

kan en tydligare överskådlighet nås angående inom vilken nivå som måste beaktas 

med tillhörande kritiska framgångsfaktorer. 

 

7.1 Förslag till vidare forskning 
 
Denna uppsats gick ut på att identifiera kritiska framgångsfaktorer inom EAI. 

Faktorerna identifierades med hjälp av en kvalitativ undersökning, nästa steg kan 

bestå i att bekräfta dessa kritiska framgångsfaktorer med ytterligare en 

undersökning fast med riktning till den stora massan. En fråga som kan tillbringas 

som förslag till vidare forskning kan därför vara;  

Används dessa faktorer utanför den aktuella forskningen? Och i så fall, vilken 

utsträckning används de? 

 

I teoriavsnittet som behandlar kritiska framgångsfaktorer nämns att kritiska 

framgångsfaktorer är faktorer som måste vara uppfyllda för att, exempelvis ett 

projekt, skall vara lyckat. Även nämndes diverse kritiska framgångsfaktorer 

tillämpade för analytiker som arbetar med IT-system inom vården. Dessa faktorer 

är i allra högsta grand styrda av denna (vård baserade) kontext. En relaterad fråga 

kan därför vara; 
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Om det kan skapas kritiska framgångsfaktorer som sträcker sig över flera 

kontexter? Hur beroende är kritiska framgångsfaktorer av olikartade kontext? 
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9 Figur- och tabellförteckning 
 

Figur 
 
Figur 1.1 – Beskriver de kommunikationsvägar som sker utanför en organisations 
IT-system. 
 
Figur 1.2 – Beskriver uppsatsens upplägg med dess innehållande rubriker, visar 
även de involverade teorierna och dess anknytning till litteraturgranskningen. 
 
Figur 5.1 - Triangulering av kritiska framgångsfaktorer 

 

Tabell 
 
Tabell 1.1 – Zachmans redogörelse av samband mellan byggnads- och 
systemarkitekt. 
 
Tabell 2.1 – Denna tabell visar de kritiska framgångsfaktorer som identifierats av 
tidigare studier gällande ERP implementering. 
 
Tabell 4.1 – Överblick av respondenternas svar. 
 
Tabell 5.1 - Överblick av empiriskt identifierade kritiska framgångsfaktorer. 
 
Tabell 6.1 - Överblick av empiriskt identifierade kritiska framgångsfaktorer. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 
Övergripande frågor 
Varför är integrering viktigt för era kunder? 
Vilka verktyg används vid integrering? 
Vilken typ av kunder riktar ni er till? 
 
Centrala Frågor 

1. Vilka kritiska framgångsfaktorer inriktar ni er till inom integrationen? 
2. Vilka områden finns det inom EAI hos er? 

(hur relateras dessa till redan beskrivna?) 
3. Vilken placering innefattar era kritiska framgångsfaktorer inom de olika nivåer, som ni 

beskrivit? 
 
Uppföljningsfrågor 
Har kunderna någon medverkan i integreringen? 

Inom vilket område? 
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Bilaga 2 – Intervju: Björn Andreasson, E-On 
 
SS(0:50) Kan vi få lite bakgrundsinformation om dig? 
BA(1:00) Mitt namn är Björn Andreasson, anställd på E-On som projektledare ansvarig för 

integrationer på E-On Sverige. Har jobbat på E-On Sverige i ett år, kommer 
närmast från TietoEnator där jag jobbat med integrationer sedan tidigare (6 år). Är 
systemvetare i botten, magisterexamen botten. Brinner mycket för den lite 
mjukare värden i systemutveckling. 

SS(1:32) Det är många systemvetare som gör det. 
BA(1:35) Det är det och det intresset jag har för den ”mjuka sidan” är viktigt framför allt när 

man driver projekt. Hur kommer detta att fungera i verksamheten, varför gör vi 
det här egentligen. Inte bara att man gör det utan även varför. Är det lönt att göra, 
kan det göras på ett bättre sätt och i så fall hur. 

BA(2:01) Vår enhet här på plan 1 eller 2, beroende på om man pratar tyska eller svenska, på 
våning 2 (på svenska) är koncern IT. Vi är ungefär 90 personer som jobbar i 
stabsfunktionen för E-On Sverige och driver då affärssystemet. Vi kör SAP R3 
och vår integrationsplattform är då NetWeaver XR. Vi har idag ungefär dryga 
hundratalet interface kopplade till ett tretiotal integrationer. Och det är allting från 
mätaravläsningar till fakturering till hela kedjan (Porters kedja). 

SS(3:06) Vad sysslar E-On med? 
BA(3:09) E-On producerar energi i massa olika former. 5 500 anställda i Sverige, finns 

huvudsakligen i södra Sverige och i ett band från Sundsvall snett över mot norska 
gränsen. Totalt sett har E-On 85 000 anställda i 35 länder, expanderar en hel del i 
USA. Det är ett gammalt tyskt företag från början. Och det som är här i Sverige är 
det som hette Sydkraft innan och blev uppköpt av E-On. Vi jobbar väldigt mycket 
med det vi kallar för ”One E-On”, få ihop alla länder till att  

BA(3:53) använda samma typer av system, benämningar och ett koncernspråk. Det är ett 
mycket stort arbete som pågår. och det är ett väldigt roligt arbete, så fort du jobbar 
med olika människor i olika länder och så har man olika syn på olika saker. Det är 
lite kort om E-On. 

JWD(4:18) Om vi återgår till integration. Vilken typ av kunder riktar ni er till, vilka typer av 
projekt är du involverad i? 

BA(4:24) Dem kunder vi har är ofta våra egna bolag. Se har vi ett antal entreprenörer när 
saker och ting går sönder, så har vi ett stort antal entreprenörer i Sverige som då 
får service meddelanden om att de skall gå och laga på ett visst ställe. Så det finns 
ett stort antal externa kunder. Självklart våra konsumenter el av oss det kan vara 
privatpersoner och företag och de har olika krav på leverans av information till 
och från oss. Huvudsakligen är det våra egna bolag i och med att vi sitter på 

BA(5:23) affärssystemet. 
SS(5:25) Om vi går tillbaka till konkret integration och våra centrala frågor. Vilka kritiska 

framgångsfaktorer finns det inom integration hos er? 
BA(5:40) Det finns olika sätt att definiera kritiska framgångsfaktorer. Men om vi börjar så 

här att integrationen är uppe och fungerar 100% eller till 99.9999%, det är en 
central kritisk faktor. Vi jobbar ganska mycket med att säkra upp 
kommunikationslänkarna och har redundans för att säkra upp detta. Sker Gudrun 
igen eller någon storm och integrationen är nere en halvtimme så är det 5000 
tekniker som står och stampar och kommer inte iväg. Så det är ganska så 

BA(6:21) kritiskt. Att hela tiden ha back-up på olika saker. På personal, servrar, back-up på 
support kunnande på integrationen. Att ha alternativa rutiner ute i verksamheten 
ute i verksamheten infall integrationen inte skulle fungera. och jag vill påstå att E-
On har en ganska lång tradition av både ha hängslen och livrem, i och med att vi 
har haft hand om nukleär kärnindustri. Det är därför det måste finnas checklistor 
för allting. Det är den allra viktigaste framgångsfaktorn. Det andra är att 
informationen är säker. Att ha en helt säkerhetsavdelning som 

BA(7:20) granskar varenda projekt. Och mycket, mycket lång säkerhetstradition det finns 
mycket man kan titta på om man skulle förvanska vår integration, det är mycket 
information man skulle kunna få reda på. Medveten editering. 
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SS(7:55) Vi är dock mer intresserade av självaste designfasen och identifieringen av 
integrationsbehovet. Fasen innan implementeringen. 

BA(8:19) En integration uppstår när det finns ett behov. Och om vi säger så här, på datanivå 
gäller det att kvalitetssäkra master-data. Att vi har rätt data, säg att vi köper ett 
bolag, då är blir det frågan om att integrera det med våra befintliga system. Då har 
vi ju ett behov av data, det kan vara mätvärden eller kundregister det kan vara vad 
som helst, avtal av olika slag. Då gäller det att matcha, vad är det vi behöver och 
vad som finns, identifiera det som saknas. Detta är ett ganska  

BA(9:07) omfattande designarbete. Vad är det vi kan göra av den data, behöver vi 
komplettera med något. Kan vi göra detta själva eller behöver i ta in externa 
konsulter. Det är en väldigt viktig del, det görs alltid en omfattande förstudie, det 
kan röra sig emot 100 till 200 dagar i den storleksordningen. 

SS(9:39) Och det är bara förstudien för dataintegrationen? 
BA(9:44) Nä, det är för hela integrationen. Men mycket är på datanivå. Ser vi till 

applikationsnivå, vi strävar efter att ha så mycket som möjligt inne i SAP. 
AVBROTT 9:56  10:41 
BA(10:42) På applikations interface nivå, vi försöker att så mycket som möjligt använda ett 

och samma affärssystem. Vi försöker få in allt i SAP, där finns ofta funktionalitet 
för att hantera våra kärnprocesser.  Så det vi egentligen är intresserade vid ett 
förvärv är datan. Kan vi använda oss av SAP helt och hållet så dumpar vi de andra 
systemen och importerar data och sen är det klart. Då blir det ingen integration av 
det. 

SS(11:27) Ni trycker ut ert egna IT system till den förvärvade organisationen? 
BA(11:32) Vi trycker ut SAP på förvärvet. Så vi gör en utrullning, det sker ganska ofta. Sen 

kan det vara integrationer som utbyter information med till exempel med Tyskland 
eller med SPOT, prisköp på NordPolen. Och då får vi bygga upp struktur för det. 
Vi har mycket gratis från SAP, vi har ju då iDocar, XML hantering och allt sådant 
där. Vi har ju då uppbyggda meddelande format hur vi får in den här 
informationen. Därmed så kommunicerar vi väldigt mycket med  

BA(12:35) meddelanden, vi integrerar sällan systemen. Vi gör sällan WebServices till 
exempel. 

SS(12:45) Det är bra, då vi inte letar i någon specifik teknisk lösning, utan endast tittar på 
integration utifrån en designer. 

BA(12:55) Vi försöker ha våra system så löst kopplade som möjligt. Kan vi importera data en 
gång för alla och sen stänga ner, är det att föredra. Det nästbästa är att skapa 
meddelandestruktur. Dag vis, tim vis, minut vis importera dessa och syncka. Det 
låter väldigt basic och lite gammalt, men det fungerar väldigt bra om man jämför 
med att någon annan skall gå in och pilla. Vi har inte alltid den hetaste 

BA(13:38) tekniken, så det skall vara enkelt för andra att gå in. Vi har ett par stycken hårdare 
integrerade integrationer, bland annat mot kreditvärderingar. Det är sekundsvar 
som krävs ofta och då finns där interface definierade från våra kreditleverantörer 
som vi då har gjort program och matchat mot SAP. Och när det gäller kritiska 
faktorer där då är det hastighet och felhantering skall fungera på ett 
tillfredställande sätt. Det får inte vara att en kund inte kan bli kund för att 

BA(14:17) integrationen ligger nere. 
SS(14:25) Då blir det någon form av god teknisk design som är A och O? 
BA(14:35) Ja. När det gäller användargränssnitt så har vi inte en enda integration där vi gjort 

integration på användargränssnitt. Utan det är möjligt att mana kompletterar 
befintligt interface med ett fält eller någon uppgift. Vi kör så stenhårt på SAP, det 
är så vi skall arbeta. Skulle det vara så att det behövs något är det upp till andra 
system att göra så att det passar till SAP och därmed ser vi inte det jobbet som 
sker där. 

SS(15:13) Men hur är det om man skall koppla användarens tänk kontra affärsprocesserna. 
Att det skall finnas en matchning där emellan. 

BA(15:42) Absolut. Vi har ju 5000 olika applikationer lite här och där av olika slag och 
snurror som räknar fram värden. Vi jobbar stenhårt antalet applikationer, men när 
vi tar till oss en applikation och säger att den här måste vi ha. Då bygger vi upp en 
support organisation kring den applikationen, vi har ett utvecklingsspår, ett 
supportspår och ett antal tekniker som arbetar med detta och ett antal 
verksamhetsföreträdare. 
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BA(16:45) Om vi säger att vi skall göra en förstudie på en integration, krävs följande poster: 
• Beställare (koncern) 
• ITPL – projektledare 
• VPL – verksamhetsprojektledare 
• Lead Consultant – funktionalitets proffs 
• Supportkonsult 
• Utvecklare / designer 
• Tekniker – hårdvara 
• Säkerhet 
• Testledare 

 
Utvecklingsmodellen ser ut som så här: 

• Förstudie 
• inte uppfattad 
• Detaljerad design (djup design, dokumentation) 
• Utveckling 
• Integrationstest (görs av utvecklaren) 
• Regretionstest (kontroll att allt annat fungerar när systemet sätts i drift) 
• Acceptanstest (testa verksamheten kring applikationen) 
• Go/NoGo (alla test skall vara OK) 
• Produktionssättning (drift) 

BA(20.05) redan i förstudien fanns, regrationstest, det vill säga när det här funkar fungerar 
det med allt det andra också. Så att inte någonting har slutat att fungera då kan 
man behöva ett avtal, det vill man även ha med i förstudien också. Ser vi någon 
möjlighet till att det inte kommer att sluta fungera när vi göt detta, acceptanstest 
innebär att testa verksamheten, så att allting fungerar. Sedan är det ”go/Nogo” då 
skall finnas ungefär 115, allting i ordning. Alla test protokoll skall hopkopplade 
med respektive dokument och  

BA(21.12) är de det så blir det ”go”. Och då är det *propotionsenligt*. Och då är detta 
organiserat så att vi har (ritar på tavlan), ett support spår, och ett release spår. och 
releasen har vi tre per år och supporten löpande. Sen har vi gjort så här, med en 
matris inom Eon. Det här är utanför Eon för säkerhetsskull, de sköter dem själv. 
Och sen har vi produktionsmaskineriet här så att först gör vi tester jämte dem. 
Revisions och integrationstester gör vi på de system och acceptansen lika så. Då är 
allting klart och går in i produktionen. Och det gör ju då om vi till exempel har XI 
här, så har vi XIQ och XIP. Det är själva integrationen och integrationskoden och 
om vi då skall lista ut de kritiska  

BA(23.47) framgångsfaktorerna i detta, på varje nivå. En kritisk framgångsfaktor är ju när vi 
har rätt kompetens och inte bara när vi har den traditionella modellen inom  
utvecklingen och designen. För att få med mer folk som har säkerhets och 
verksamhets kunnande. Det är en framgångsfaktor, en annan framgångsfaktor är 
att själva integrationen i sig är lönt att implementera, return of investment skall 
innehålla maximalt återfall, och då är det tveksamt om det överhuvudtaget gör det, 
tjänar vi 500 000 per år på att göra det så är, och sig att det kostar oss 1,25 

BA(24.50)  miljoner så är det gränsfall, sedan sådana här självklarheter som att ha rätt folk, 
som gör det, men skall vi försöka bryta ut det på ”user interface”, så hur definierar 
ni user interface, är det själva användargränssnittet i applikationen, i den 
applikationen som vi interagerar mot kontra SAP R3? 

SS(25.22) Snarare redan existerande bilder och extraherandet utav datan från de här bilderna 
för att skapa exempelvis en portal, att se skillnaden på data och data från 
databasen, logikdatan. 

BA(25.41) Jag är med på det, vi försöker på så låg nivå som möjligt på information, att 
använda oss utav specialiserade beräkningsmodeller göra dessa till standard för att 
kunna få ut den data vi vill ha, vi vill ända på så lite som möjligt på SAP, att ha en 
egen implementering utav SAP, för det är ohyggligt dyrt, så att det är nästan att vi 
skapar egna bolag istället för att ändra på access hanteraren, för att det skall 
matcha systemet, vi är väldigt strikta med att inte lägga till något nytt, om det inte 
krävs, och det gör att vi jobbar mycket med separerade system, separera data, då 
blir ju fokus på att kvalitet säkra data och att datan är bra, att datan är rätt, att 
datan kommer när den kommer, och inte tidigare och 
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BA(26:44) inte senare, att våra underliggande system levererar rätt data till applikationerna 
som skickar in det i nästa steg, har vi en miljon mätare som håller på att 
implementera, så krävs att de fungerar och levererar sina mätarinställningar per 
dag via GSM-nätet så att vi får in dem, för att producera rätt fakturor, på interface 
nivån så levererar vi ju ett meddelande interface som vi iDocar i SAP världen som 
externa system endast får förhålla sig till, och få in den här enligt SAP enligt sätt, 
gör man några undantag blir en himla procedur och om det är nödvändigt eller ej, 
behöver vi det, vad kostar det och vad får vi igen, nej då struntar vi i den 

BA(27:53) datan, på metod.. 
SS(27.57) metod är ju affärsprocesser, 
BA(28,01) ja! Vi tillämpar en implementation av SAP som heter IS, som är en marknad hos 

oss, där finns då alla tänkbara metoder som kan tänkas behöva, är det någonting 
som behöver utvecklas för att anpassa den datan, görs det i SAP 

SS(28.30) om ni har exempelvis olika organisationer, och köpt upp en annan organisation, så 
har väl de sina sätt att jobba, hur överförs detta sätt… 

BA(28.50) det låter kanske lite hårdkokt, köper vi ett bolag så kommer de att bli så himla 
beroende av de uppgifter som vi har i SAP för att kunna driva sin verksamhet, ger 
sig nästan sig självt, sedan skiljer det sig inte så mycket åt, vi producerar el, man 
får en kund, en privatkund eller en företagskund, och så ser man till att kunden har 
förbindelse så att vi kan leverera våra tjänster, att det finns el och att det finns 
mätare, det finns inte så många saker som kan finnas, sen när vi väl har det, 
levererar vi el, sedan levererar vi el enligt ett avtal som hanteras och görs om till 
ett Eon avtal, det finns tiotusentals olika avtalsformer som man kan tillämpa, och 
det brukar vara så att de flesta kan tillämpas på det här bolaget, sedan skall det här 
faktureras, och kan vi få in mätarinställningar och kundregistret, så kan vi 
fakturera och då finns det rutiner för det i SAP, och sedan handlar det om 
uppföljning och mer försäljning, och hela den biten, och där har vi många rutiner 
inom SAP området för förvärv där det finns en otrolig stab som kan jobba med 
den typen av frågor, vilket man inte kan om man är lite mindre och 

BA(30.48) just har blivit uppköpt, så det är en ganska så ”basic” bransch inom energie så 
tillvida, sedan finns det en massa andra delar inom energie men det ligger inte 
inom data sidan, hur man producerar koldioxid och allt det här, 

SS(31,17) Om vi hoppar in på ett litet sidospår, angående processer, ni sa själva att ni hade 
tekniker ute, ifall nått dyker upp, deras Intra-system kontra erat, ni bara skickar ut 
ett iDoc, så får det lösa det så bäst de vill, så att säga 

BA(31.42) ja vi har ju lösningar, som handterminaler och annat som vi förser dem som vill ha 
det, då ser vi till att ha det som stödjer våra system processer 

SS(32.09) har du någonting mer att säga 
JWD(32.11) Jag har ingenting mer att säga 
SS(32.20) Ni har en sträng struktur gällande alltihopa, så jag kan tänka mig att 

dokumentation även är ganska sträng,  
BA(32,23) ja mycket! 
SS(32.23) Då blir faktorn ordning och reda viktig 
BA(32.31) ja, vi befinner oss inom Enron och Sox, där vart ända beslut som tas måste vara 

dokumenterat, varje förändring av någonting måste vara dokumenterat, det måste 
även finnas en ansvarig 

SS(33.00) Tror ni att den höga graden av dokumentation bidrar till en lättar integration  
BA(33.07) min uppfattning är den, att det går åt många sena nätter innan man lärt sig alla 

delar av dokumentationen, det är en väldig fördel, man vet alltid 
 var man hittar uppgifterna och om de stämmer, vi har heltidsanställda revisorer 

som kollar att dokumentationen stämmer, så det är en trygghet för oss vi hade en 
tidigare händelse i somras där vi skulle genomföra en fusion, där killen som hade 
ansvaret att ta ihop alla system, fick en stroke, och då lyckades vi på fyra timmar 
få in en ny, som inte hade någon kunskap om projektet, och han utförde det på ett 
perfekt sätt, och det har att göra med att han visste precis var han 

BA(34.32) skulle hitta information, skulle det vara så att allt fanns i huvudet så skulle det 
förmodligen vara kört. 

BA(34.43) När det gäller kompetens, att man har rätt personer på rätt plats, är det 
kompetensen inom elbranschen i sig eller är det inom SAP som eftersträvas. 
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BA(34.59) Det som ni måste ta till er som systemvetare, är att vår dröm är inte att hitta någon 
SAP konsult, utav vår dröm är att hitta en SAP konsult som kan elbranschen, man 
behöver inte vara värdens bästa hacker för att förstå verksamheten, och denna 
kunskap växer inte på träd, som nyexaminerad gäller det därför att förstå 
verksamhetsdelarena men även att jobba inom support för att få rätt kompetens, 
det finns kanske fem i Sverige som kan och dessa är hett eftertraktade, vi söker till 
och med i Nya Zeeland för att hitta folk med rätt kompetens, så att vi har många 
utländska konsulter här 

SS(37.06) Något mer att tillägga 
BA(37.10) Integration för oss är egentligen xml-medelande, fram och tillbaka 
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Bilaga 3 – Intervju: Christian Brandt, Zystems 
 
SS(1.31) Vi kommer först att sälla några övergripande frågor och sedan inrikta oss på 

CSF:erna för de olika områden och kommer att följa en vad man kallar för en 
semistrukturerad intervju. Vi kommer att ställa öppna frågor så var inte rädd för 
att prata ut. Vi börjar med fråga två, vad har du för tjänst? vad arbetar du med? 

CB(2.03) Jag har egentligen 3 stycken roller. 
Dels är jag regionchef på Zystems här nere i Lund, vilket innebär att jag är 
ansvarig för försäljning och konsulters beläggning och annat för Zystems. 
dessutom jobbar jag som konsult på det här området som manager, det vill säga 
jag hjälper kunderna att rita de här typerna av lösningar. 
dessutom så startar jag upp verksamhet kring informations integration och driver 
det inom företaget. 

SS(2.47) Varför är integration viktigt för kunden? 
CB(2.50)  För att man skall kunna effektivisera sitt företag och framför allt konkurrera på ett 

bra sätt i dagens rörliga affärsvärld det är en förutsättning för att överleva, En sak 
som man kan säga är att förr konkurrerade företag med andra företag. 
SonyEricsson konkurrerade med Nokia för att bygga telefoner, tittar man idag så 
är det snarare värdekedjor som konkurrerar med andra värdekedjor. Tar man 
produktionen av en mobiltelefon till exempel, så består den av många olika 
komponenter. Det är fabriker som producerar dem och som sedan säljs vidare till 
operatörer som sedan säljer dem vidare till oss konsumenter, som använder dem. 
Det här är en värdekedja där hårdvaru- komponenter förädlas i den här 
värdekedjan och kombineras med mjukvarukomponenter och även andra tjänster 
på toppen av det här och om man då inte håller samman till de här olika parterna 
och håller reda på ”supply chain”. Så att komponenterna kommer fram i rätt tid, i 
rätt mängd och med rätt kvalitet och monteras på rätt sätt. Om man inte håller ihop 
detta, det här enorma expansions flödet, då får man inte fram några bra produkter 
till sina konsumenter. 

JWD(4.12) Vilken typ av konsumenter brukar ni inrikta er till? 
CB(4.16) Vi inriktar oss egentligen till stora, relativt stora, företag. Typiska kunder för oss 

är Volvo, SonyEriksson, Diamond Chrysler. Offentlig förvaltning i form utav 
tullen rikspolisstyrelsen. Mycket tillverkande industrier men även inom andra 
sektorer som offentlig förvaltning, pharma. Men de som är gemensamt är ju det 
här integrations behovet där man behöver utbyta information på ett strukturerat 
sätt. Och där man har en större kritisk massa avseende informationssystem och 
informationsmängd. Jag brukar säga några miljarder i omsättning. Tittar man på 
offentliga sektorer så är det ju egentligen mängden information och mängden 
system som avbruten av SS(ej hörbart) 

SS(5.17) För att övergå till våra centrala frågor nu. Vilka centrala framgångsfaktorer finns 
det inom integration? 

CB(5.27) Det vi jobbar med och proklamerar är att man måste ha ordning och reda. Man 
måste få spårbarhet i det här, måste designa en lösning som är lätta och enkla att 
underhålla. I takt med att fler system kopplas ihop, du får fler integrationer. Olika 
typer av information som strömmar igenom den här om du inte är strukturerade så 
att du enkelt kan följa vart infromationen tar vägen. I genom den här plattformen 
då har du ett stort underhåll, både att se till att den är uppe och snurrar och kunna 
felsöka om någonting inte kommer fram och dessutom kunna ”jacka på” nya 
system och nya integrationer inom den här lösningen så ordning och reda, struktur 
är oerhört viktigt. 

SS(6.17) Någonting annat utöver det? 
CB(6.22) Ja, naturligtvis kompetens om produkterna. Att kunna utnyttja produkterna på 

bästa sätt. Vi ser kunder som kommer och ber om hjälp och om vi säger att vi har 
realiserat lösningar på ett mindre bra sätt. Man har kanske inte utnyttjat 
produkterna fullt ut, man har kanske utnyttjat produkterna till något som de 
kanske inte borde utnyttjas till och designat lösningen felaktigt. Vi har haft 
exempel där vi gått in och optimerat saker och ting som har en integration som 
kanske har tagit 35-40 minuter och sen har vi skruvat på den och så har den tagit 
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18 sekunder, då har man antigen designat eller realiserat den på ett optimalt sätt. 
så kompetens om produkterna är givetvis jätteviktigt. 

SS(7.19) Kan kompetens inom integrationen inom företags arbetsmetoder och arbetstänk 
arbetsmiljö? 

CB(7.29) Ja. Där kan man ju säga att när det gäller projektmetodik och hur man driver 
projekten så kan man göra det enligt olika skolor och där har vi en metodik som 
egentligen är öppen och ”jackar” in i olika typer av metodiker. Många större 
företag har ju egna projektstyrnings metoder som tak och ser vi inte som något 
problem. Det som snarare är kritiskt är de, metoden att faktiskt göra det att det 
hänger ihop, att man bygger lösningar på ett konsekvent sätt och gör likadant från 
lösning till lösning och et innebär egentligen att kunskap om produkterna och ett 
tänk hur man realiserar det, är viktigare om man säger att det är två personer som 
bygger två olika integrationer. Så måste det finnas någonting som är gemensamt  i 
dem här lösningarna för att sedan när person nummer 3 skall komma in och skall 
supportera dem. Så skall han inte behöva lära om utan han skall redan på förhand 
veta precis hur det här är strukturerat för att snabbt kunna ta över. I takt då man 
byter ut, man skall som sagt inte vara låst, tittar man traditionellt sätt så har en 
utvecklare suttit och utvecklat någonting och sedan går han till nästa projekt. Men 
då har han fortfarande support på det han gjorde tidigare och i takt med att man 
utvecklare mer så får man mer och mer support. Med en vettig struktur och ett 
tänk så gör det att man kan släppa supporten helt och hållet och det är också ett 
sätt att vara ”Sox Complient”, det vill säga att du har ”seperation agilities” dvs den 
som utvecklar, utvecklar, och sedan när han är färdig lämnar han över det till en 
support organisation som endast hanterar supporten. Och den får inte heller vara 
personberoende, någonting får inte falla för att en person är sjuk. När man sedan 
tittar på kunderna och som är oerhört vikigt är att kunna förstå kunden och att det 
här inte är bara information iform av ettor och nollor som strömmar igenom utan 
att det faktiskt är något som har betydelse. Om den här informationen inte 
kommer fram så är det en båt nere i Shanghai som inte kan lämna hamnen. För än 
det här har ”processats”, att ha den känslan är något oerhört viktigt att veta vad 
man jobbar med. Många gånger är det här verksamhetskritiskt om information inte 
går igenom så stannar företaget. De anställda får inte sin löner och produkterna 
kommer inte fram och ordrarna kommer inte fram och då får man höra att man 
finns..(ler). Å andra sidan när det väl fungerar som det i de flesta fallen gör helt 
transparant, då märker man ingenting och det är ju baksidan av det här att det är 
väldigt anonymt, icke synligt, område. 

JWD(10.36) Hur relaterar ni det här till affärsprocesser. Hur arbetar ni med affärsprocesser? 
CB(10.41) Affärsprocesser är dem som driver de och det är också viktigt att om man skall 

bygga bra integrationer. Så vill man egentligen ha förståelse för affärsprocessen 
också. Det är egentligen utifrån affärsprocessen som man extraherar ut ett antal 
olika integrationer. Det är egentligen det som binder samman olika integrationer. 
Om vi har en order integration mellan en parter inne i det centrala systemet, så är 
det en integration har man en ”order respons”. Så är det en integration att skicka ut 
någonting. Det är kanske så att vi har flera olika system, olika affärssystem för 
olika divisioner där var och en skickar sin ”order respons”. Men det är order 
processorn eller fullfillment processorn som knyter samman de här och får en 
relation mellan de här olika. Och då är det ju intressant om man kommer upp i den 
nivån om vi har tagit emot en order till ett företag. Men våra system har inte 
hunnit svara tillbaks, då har en fullfillment process definierat att ”ok”, vi vet att vi 
tagit emot dem. Men systemen är nere så vi har inte kunnat backa tillbaks. Då kan 
man svara tillbaks till kunden och göra någon form av teknisk respons. Har man 
bara en ren integrationslösning så har man inte de då är det bara ”through-put”. 
Men om du har en process integration och en processmotor på toppen, som håller 
ihop de här integrationerna så kn man faktiskt få den här intelligensen att svara 
tillbaks till kunden att ”ja vi har tagit emot din order men vi kan inte bearbeta den 
just nu, men vi återkommer”. 

 
SS(12.22) För att fokusera lite på de här olika områdena på integration, från GUi ner till 

databasen. Vilka kritiska faktorer finns det ur en designers synvinkel inom 
GUi..*när man skall designa den integrtionslösningen*? 
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CB(12.46) Jag vet inte hur jag uppfattar frågan. Jag uppfattar inte riktigt hur det hänger ihop 
med integrationen. För att designa gränssnitt, är egentligen en helt annan 
profession. 

SS(12.58)  Nej, inte design av gränssnittet, som vi sa tidigare, så var det just den här designen 
utav den datan som skall hämtas ut på gränssnitts nivå. 

CB(13.19) Jag har själv magister examen i datalogi och skrev ett arbete om människa data 
integration. Med bakgrund till det så säger jag att designa gränssnitt och det som 
ligger inom den professionen. Är att man har en process. Som är ”kongruent” med 
den process som finns hos användare. En användares mentala bild av hur det skall 
fungera, den mentala bild måste också finnas i systemet. Det vill säga om jag tror 
att någonting fungerar på ett visst sätt, jag har en mental bild av att jag skall göra 
någonting i en viss ordning och om gränssnittet inte stödjer det här så är det inget 
bra gränssnitt. Sen hur detta agerar ner mot logiklagret. Det är ju någonting annat 
och där måste ju egentligen logiken byggas på ett sådant sätt så att det går att 
stödja det här gränssnittet. Och kommer vi in och pratar om det här området i 
mera vid bemärkelse. Om vi tar SOA arkitektur och komposita applikationer så 
handlar det egentligen om att de här integrationerna. De skall egentligen 
publiceras som tjänster, som kan konsumeras av olika. De här kan ju konsumeras 
utav andra system men de kan också konsumeras utav ett gränssnitt och det 
innebär egentligen att har jag tjänster som är nedbrutna på en bra nivå. Så att jag 
kan återanvända dem och jag kan ändra ordning på dem efter önskemål och den 
ordningen bestäms ju utav ”processlagen” som exekverar de här tjänsterna…då 
kan jag designa ett gränssnitt..som är bra för användare..jag kan också göra 
förändringar i den..på ett enkelt sätt därför att jag har en lös koppling mellan 
gränssnittet och logiken och logiken och nedåt..och så hänger det ihop..och då 
börjar vi prata om ”komposita applikationer”*..*(avbruten av SS) 

SS(15.22) med andra ord…oförståelse för organisationens användare samt processer.. 
CB(15.25) ja 
JWD(15.32) Hur ser ni på EAI som en sammanfattning? 
CB(15.45) EAI min egen tolkning är enterprise application integration..hur man kopplar 

samman olika system..man får ett system att prata med ett annat och det är  i min 
värld rörmokeriet som knyter ihop där har man igentligen varje system har sin 
egen *ritar på tavlan om man har en applikation med en datakälla också Gui och 
du Hr något liknande i den här ändan i datakällan applikations integration är 
egentligen hur man får dessa att prata med varandra där man fortfarande använder 
sin egen logik sitt eget gränssnitt många gånger har man någon form utav adapter 
som ”jackar in” imot själva logik lagret det vill säga tjänsterna som vi skall 
nyttja..så vi pratar om att flytta en order från ett system till ett annat så är det en 
export utav en order från den här logiken över någon form utav en buss då exp 
som triggar en bort utav den här ordern i den här logiklagret när vi pratar 
dataintegration..som är det där närbesläktade området där har vi ingen integration 
här(pekar på tavlan) emellan där man egentligen jobbar direkt emot datakällorna 
där är en gråskala som i vissa fall använder sig utav logiken och i vissa fall inte ett 
exempel på det kan vara när vi skall migrera eller flytta kunder från ett system till 
ett annat det normala är att man lägger upp en ny kund dvs du triggar logik och 
skapar ett nytt kundnummer sig att du köpt ett nytt företag och en ny koncern så 
tar du hela företagets nya kunder och få upp dem i ditt centrala kundsystem..då 
vill du inte skapa de här utan de skall matas in underifrån detta är då data 
integration 

SS(18.14) Hur är det vid integration utav den här affärs processlogiken finns det några 
kritiska faktorer där? 

CB(18.23) Ja det är att förstå verksamheten jobbar man inom en tillverkande industri som 
tillverkar någonting så måste man ha förståelse för dem processer som finns 
där.”Supply chain” där man skall få fram komponenter och annat i rätt tid och hur 
det fungerar hur man kommunicerar med sina partners vad det är för typ utav 
gränsnitt och vad det är för protokoll man använder jobbar man med integration 
inom vården till exempel så måste man förstå hur det hänger ihop med vården 
patientjournaler och alla dem bitarna men tekniken i bottnen är ju densamma. 
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SS(19.09) där blir d då processförståelse, organisationsförståelse och teknik förståelse som är 
viktigt hur är det då med applikationsnivån? När man har två applikationer 
exempelvis ett SAP och ett unix system..hur skall man integrera dessa två? 

CB(19.31) Den enkla varianten är om man tittar på vad vi gör vi får information om vad som 
skall flyttas från det ena stället till det andra men ser man det i ett vidare 
perspektiv med koppling över mot verksamheten..så gäller det naturligtvis att 
förstå hur det här systemet fungerar vilka möjligheter man har att plocka ut 
information från respektive trycka ned informationen i så efterhand blir det 
naturligtvis viktigt att förstå de här systemen. 

SS(20.10) Så förståelsen utav system. 
CB(20.16) det är så att säga en tillämpning utav de här affärsprocesserna att förstå hur man 

hämtar information och förstå vad det finns för tekniska begränsningar samtidigt 
måste man ha förståelse för tillämpningen vad är det vi stödjer med SAP i detta 
specifika fallet. 

SS(20.38) informationslagret! Vad är viktigt där?om man genomskär dataintegrering  
CB(20.49) det är ett par olika delar..dels om man tittar på själva datakällorna så är det en 

teknisk kunskap om de här olika databaserna datakällorna hur d fungerar det är 
också en förmåga att kunna hantera informationenvman behöver lämna tekniken 
och komma mer in på själva informationen i sig det man jobbar där med är att 
tvätta data.. jämnföra information..och så vidare vilket innebär att du verkligen 
måste förstå vad du jobbar med..då börjar vi prata om vad som strömar i de här 
rören som vi byggt upp med EAI lösningarna. 

JWD(21.45) ESB är ett sätt att arbeta finns det flera att sköta integration? 
CB(21.55) Ja det traditionella har vad som kallas point to point kopplingar dvs du har ett 

system som så ser du att du skall bygga ett nytt CRM system vilken information 
behöver jag då så skapar du någon form av ”socket connect” mellan det nya och 
det gamla systemet skriver ned det på en disk och sen kan det nya systemet läsa 
ifrån det FTP:a det från det ena systemet till det andra det fanns ett företag som 
hade 50 000 ftp kopplingar som vi skulle reda ut och ta bort dels för att de var 
tveksamt dokumenterade och dels för att ftp är ”find and forgett” dem har alltså 
inte den transaktionssäkringen u kan lägga lager på den axeln också men det är 
inte speciellt optimalt. 

JWD(23.13) Skulle du ännu en gång kunna reda ut det här med EAI.ETL och EII.. 
CB(23.15) EAI är  applikation integration det finns två andra närbesläcktyade 

områden..EII..enterprise information integration och ETL extrakt transform load 
EII är ett sätt att koppla samman data källor där du då kan publicera ett antal 
datakällor de strukturerade och ostrukturerade publicera dem och knyta samman 
dem som om det virtuellt är en datakälla dit du kan ställa publicera som en 
webtjänst det andra är ETL där du extraherar information från de här datakällorna 
tarnsformerar dem på ett sätt så att de kan laddas in i en ny datakälla och då får du 
en samlad konsistent bild av där är fördelar och nackdelar med båda fördelen med 
ETL eller datawarehouse tekniken är ju att du har all information på ett ställe 
vilket ju är snabbt och enkelt att vrida och vända på nackdelen är att det är ”batch” 
orienterat..vilket är att du måste köra igenom de här jobben Fördelen med EII är 
att det går det snabbt och lätt att vrida på tjänsterna samt koppla upp nya 
datakällor men nackdelen är att du skall massera den här informationen i realtid 
vilket kan vara en ”performence issues” så ofta när man jobbar med de här två 
teknikerna så använder man integrationstekniken för att prototypa och säkerställa 
att vi får med rätt information att vi kan svara på rätt frågor..sen när vi går över till 
runtime läge då kör man det här ett mer batchorienterat man drar över och maserar 
mer information och faktiskt lagrar det på ett ställe. 

SS(25.14) DU nämnde tidigare det här med logiken att man tar logiken och sedan slänger 
över den till skulle man kunna säga att logik är samma sak som affärsprocesserna 
kan jämställas med applikations logik på ett eller annat sätt.. 

CB(25.27) ur ett komposit applikations perspektiv ja för det innebär ju egentligen att du 
bryter ut om man säger att själva applikationslogiken i sig är det som exikveras 
bryter man ut deras tjänster utav och sen har man et lager ovanpå som talar om 
vilken ordnig och tittar du i applikationen så hittar du olika klasser och metoder å  
såhär som realiserar affärslogiken och är kopplingen till databasen på toppen av 
det har man någon form utav huvudprogram som egentligen talar om i vilken 
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ordning man skall anropa de här olika delarna det kan man delvis beskriva som 
den här processlogiken och fördelen med det senare är att du bryter ut och det är 
lättar att i ett grafiskt modeleringsverktyg visa ordningen av boxar och skjuta ut 
bibelkod xmlkod som talar om vilken form de g här olika tjänsterna skall 
exikveras och dem är redan publicerade och styr de här anropen. 

 
JWD(28.00)  hur involveras kunderna inom integreringen? Hur medverkar de? 
CB(27.47) Definiera kund! 
SS(27.54) Den kund som skall integrera..som ni jobbar efter? 
CB(27.57) En typisk kund har naturligtvis verksamhetskunskap..Kravställare..i vissa fall är 

man även med och har egen personal som c integrationer och jobbar med och o 
andra fall har man ”outsoursat” helt det är en glidande skall från att vi gör allt.. till 
mentorer och lärjungar men i alla sammanhang så är det kundens 
verksamhetskunskap som input oerhört viktigt. 

SS(28.36) Och ni har kunden med i stort sett hela processen..man kan inte at ut kunderna 
från nått område? 

CB(28.41) nä det enda e ju då om vi säger då den praktiska implementationen..och den 
tekniska kunskapen där kunden i vissa fall har valt att vi är inte experter på det här 
utan något annat men det viktiga är att kunden har beställar kompetens och kan 
vara med i dialogen och designa lösningar tillsammans med kunden. 
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Bilaga 4 – Intervju: Thomas Glennow, TietoEnator 
 
SS(0:13) Vad har du för titel / arbetsområde? 
TG(0:16) Jag är integrationskonslut inom intern kommunikation 
SS(0:25) Intern kommunikation innebär? 
TG(0:26) System inom en organisation 
SS(0:33) Hur skiljer sig intern kommunikation från inter-organisatorisk integration? 
TG(0:39) Om man talar för våra lösningar har vi två helt olika alternativ, vi har en mjukvara för 

internkommunikation och en tjänst för extern kommunikation. Dessa tjänster är 
ordnade centralt för alla våra kunder. 

 
SS(1:05) Vad arbetar ert företag med, generellt sett? 
TG(1:16) TE utvecklar fram slutlösningar för kunder. Vi tar andras lösningar, anpassar dessa och 

skapar en färdig lösning till kunden. 
SS(1:30) Varför är integration viktigt för en kund? 
TG(1:42) Det är väldigt mycket manuellt arbete som sparas in. Man slipper skriva ut en lista och 

föra in det i det andra systemet. Denna lösning är en form av manuell integration, som 
alltid har skett. Har man ingen integration alls, blir det redundans och det blir 
inkonsekvent data. 

SS(2:26) Vad använder ni för verktyg för integration? 
TG(2:30) Just jag använder en mjukvara som heter TEIS, TietoEnator Integration Solution, tror 

jag det står för. 
SS(2:42) Så det är en egenutvecklad mjukvara? 
TG(2:45) Den är egenutvecklad och används av oss ett avknoppat företag som heter Sirius IT. 
SS(2:56) Vad har ni för kunder? 
TG(3:00) TietoEnator Sverige har mest kommuner och stora företag, E-On, Fortum, Apoteket, 

Nordea, Swedbank, massa kommuner, nästan alla svenska kommuner och en hel del 
landsting. 

SS(3:46) Vilka generella kritiska framgångsfaktorer finns det inom integration? 
TG(4:01) Om jag viste det kunde jag skriva en bok om det. Rent praktiskt måste man ha en 

förståelse för de olika systemen, vilka databehov som finns samt vilken data som finns 
på dem. Så skall man då matcha dessa, säg att du har ett ekonomisystem och ett 
faktureringssytem. Ekonomisystemet behöver veta när det kommer in pengar på betalda 
fakturor och ekonomisystemet skall leverera att det finns behov att fakturera någon. Det 
är det som integrationen gör rent praktiskt. Detta påvekerar sedan hur man arbetar, man 
måste göra en rätt så bra studie. Tyvärr så vet inte kunderna alltid vad det är de 
behöver. De kanske vet vad de behöver, men de vet inte vad de behöver på en rent 
teknisk nivå. Och på större organisationer finns det ofta ingen som har en övergripande 
bild av hela systemet, hela nätverket. Detta medför ibland att någon av våra, mer 
affärsinriktade, konsulter får sätta sig ner och gå igenom de befintliga systemen innan vi 
ens kan börja med integrationen. 

SS(6:21) Vilka olika områden av EAI finns det hos er? 
TG(6:35) Utifrån den givna modellen så är det främst på applikationsnivå samt tekniskt på 

datanivå. Beroende på vad kunderna har för möjligheter. Ibland så går vi rakt in i deras 
databaser och läser. Men man ser ju gärna att de kan exportera en fil, vilket gör att det 
bli mindre hårdkodad mot en viss teknisk lösning. Uppgraderar man då sin databas och 
ändrar formatet så kan det bli strul, medan man oftast kan ändra på filexporten så att den 
följer samma specifikation som fanns innan. 

 
SS(7:40) Om vi börjar längst ner på datanivå. Vilka kritiska framgångsfaktorer tror du det finns 

vid analysen utav befintliga databaser hos kunderna. 
TG(7:59) Vi ser gärna att kunden själva tillhandahåller all information som vi behöver. Säg att vi 

vill komma åt en databas vy så vill vi att kunden skall tillverka den vyn och ge oss 
tillgång till den (de rätta behörigheterna). 

SS(8:42) Hur är det med om man säger, rent design mässigt, så är det tillgång till befintliga 
databaser som är viktig, eller? 

TG(9:03) Där servern står, står den inne på deras nätverk. Om de har interna brandväggar måste 
dessa öppnas upp för användaren som kör på integrationsservern. Så man kan komma åt 
alla de system som man behöver integrera. Görs inte detta så är det omöjligt att 
integrera. Ibland så kan man inte öppna upp allting och då får man göra en alternativ 
lösning. Till exempel att den servern man skall plocka informationen från att man 
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lägger upp den informationen på integrationsservern, det är inte optimalt, men det är en 
nödlösning. 

 
SS(10:19) Hur är det på applikationsnivå, några direkt kritiska faktorer som måste uppfyllas för att 

en integration skall vara lyckad? 
TG(10:38) Det är väl att nätverket skall vara öppen och att vi skall ha tillgång till de filer som 

skall exporteras från ett system till det andra. I praktiken fungerar det för det mesta så 
att systemet som man skall plocka informationen från automatisk genererar export filer i 
olika intervall, beroende på vilket behov kärnorganisationen har (en gång om dagen, 
veckan, månaden). Sen finns det också de kunder som har väldigt stora behov av 
uppdaterad information, som exempelvis finansiella nätverk (som upprätthåller 
börskurser eller el-pris marknaden). Dessa organisationer har snäva krav när det gäller 
att skicka informationen från en server till en annan och då är det helt andra faktorer som 
gäller. 

SS(12:09) Vilka hade det varit i ett sådant system? 
TG(12:12) Avancerad meddelandehantering, hög kapacitet på teknik, för att garantera en så snabb 

överföring I de större systemen så finns det möjlighet för saker att gå snett, vilket gör 
att vikten på support ökar med komplexiteten. Om nätverket går ner på ena eller andra 
sidan så kan organisationen i sig inte fortsätta med sin verksamhet, det gäller då att 
snabbt åtgärda de problem som uppstått. 

 
SS(13:40) Vilka faktorer finns på integration av befintliga affärsprocesser? 
TG(13:50) Oftast har kunden hand om den biten på egen hand. Deras verksamhetsansvariga vet vad 

de vill ha integrerat. De har alltid systemansvariga på sina avdelningar som vet hur 
deras system fungerar och oftast finns det existerande integrationer som skall uppdateras 
för en ny applikation. Systemen byts ut med några års mellan rum. Systemansvariga 
har koll på vilken data som behövs bli överförd. Sen att de inte har den tekniska 
kunskapen att implementera denna lösning, det är en annan sak. Då får ju vi, i dialog 
med kunden, utvärdera vad det är som behövs i form av en förstudie. 

 
SS(15:14) Du vill påstå att en god förståelse av verksamheten krävs. 
TG(15:20) Vi har konsulter som nästan uteslutanden gör förstudier och diskuterar fram med 

kunden vad de har och vad som behövs, det är även en del av säljprocessen. 
 
SS(15:51) Något annat du vill tillägga? 
TG(16:05) Det blir mer och mer viktigt att integrera affärsprocesser, det är oftast där de stora 

företagen köper in färdiga paket. Som exempelvis SAP har deras affärssystem, men 100 
olika moduler som sköter allt från HR till fakturering. Tanken med detta system är att 
det skall förenkla integrationen. Eftersom de kör på samma plattform. Enligt vad man 
hör så sker detta inte alltid som det skall. 

SS(17:03) Har era kunder medverkan någon form av medverkan i integrations processen? 
TG(17:12) Absolut, i många fall är det de som specificerar vad de vill ha överfört och ibland så 

kommer det rena tekniska specifikationer. Ibland får man komplettera med annan 
information om kunden har missat vital information som vi behöver för att slutföra 
uppdraget. 

SS(17:48) Inom vilket område är det viktigast att ha kundens samarbete (utifrån EAI modellen)? 
TG(18:09) Merparten sker på affärsprocessen, sen begär vi ut information längre ner i modellen för 

att komplettera, exempelvis möjligheten att komma åt deras servrar. Kunden behövs på 
alla nivåer, men de sköter mest affärsprocessen själv. 

 
SS(18:49) Har du något mer att tillägga? 
TG(18:57) Man kan understryka att från affärsprocessen och uppåt är det kundernas ansvar att sköta 

integrationen. I sällsynta fall hjälper vi till i den integrationen, men i mer än 50% av 
fallen så sköter kunden det själv. Kunden löser integrationen på affärsnivå och vi tar 
hand om de tekniska nivåerna. 

SS(19:55) Om en kund in klarar av att integrera de områden på egen hand, hjälper ni till? 
TG(20:04) Ja, säljaren känner av vilken förståelse kunden har. Om de inte har kunskapen till att 

genomföra en god analys så skickar vi någon som hjälper de. Skulle det inte gå att göra 
en rimlig analys så kan vi inte ta på oss uppdraget då det skulle ställa till med för 
mycket i den tekniska implementeringen. Det är då seniorkonsulterna som tar hand om 
den biten. 


