
       

 

 

Institutionen för 
Kultur och medier 
Nr: 06/2008 
 

Arman Krkic 
Johan Dalan 
 
2008-06-03 

En SOA utvärderingsmall med 
fokus på integration, arkitektur 
och tjänster 
– Ett praktikfall på Logica 
 
A SOA evaluation pattern with 
focus on integration, architecture and  
services 
- A case study at Logica 



     
Dalarna University Telephone: +46 (0)23 77 80 00 
Röda vägen 3 Fax: +46 (0)23 77 80 50  
S-781 88  BORLÄNGE URL: http://www.du.se/ 

 

   
 

 
 
 

EXAMENSARBETE, 
Grundnivå 2 i Informatik 

 
 
 
 

Ämne  Reg nr Omfattning 
Informatik, Grundnivå 2 06/2008 15 hp 
Namn  Månad/

År  

Arman Krkic  Juni 2008 
Johan Dalan  Examinator 
  Göran Hultgren 
Företag/Institution  Handledare vid företaget/institutionen 
Logica AB Borlänge Anders Forsman 
Titel   
En SOA utvärderingsmall med fokus på integration, 
arkitektur och tjänster 
– Ett praktikfall på Logica 

  

Nyckelord 
SOA, Service Oriented Architecture, Tjänstebaserad Arkitektur, Integration, 
Tjänst, Arkitektur. AgrCom,  

  

    
 

Sammanfattning 

Idag förekommer det inget standardiserat sätt att karaktärisera SOA, många talar om SOA och 

många säger att de använder SOA. Ett sätt som vi har valt att karaktärisera detta fenomen är 

genom en utvärderingsmall som ska ange om SOA har använts vid utveckling. Utifrån en SOA 

litteraturstudie så har vi skapat en utvärderingsmall som följer SOA principer inom integration, 

arkitektur och tjänster. Denna utvärderingsmall har sedan tillämpats på Logicas egna 

integrationssystem AgrCom via en empirisk undersökning för att resultera i ett svar som anger 

om AgrCom är SOA baserat. Resultatet av utvärderingen visar att AgrCom är en del av en SOA 

lösning men inte en SOA som helhet. Studien visade att det krävs mer än system i en verksamhet 

för att bli kallad SOA baserad, därmed så måste verksamhetsarkitekturen tas till hänsyn.
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Summary 

Today, there are no standardized ways to characterize SOA, many are talking about SOA and 

many say they are using SOA. One way that we have chosen to characterize this phenomenon is 

through an evaluation that will indicate whether SOA have been used in the development. Based 

on a Service Oriented Architecture literature study, we have created an evaluation pattern 

resulting SOA principles of integration, architecture and services. This evaluation was applied to 

Logica's own integration system AgrCom through an empirical study to result in a response 

indicating whether AgrCom is SOA based. The results of the evaluation show that AgrCom is 

part of an SOA solution but not an SOA as a whole concept. The study shows that it takes more 

than just systems in an activity to be referred to as the SOA-based, hence the architecture of an 

activity must be taken into account. 



Förord 
Först vill vi börja med att tacka Logica AB i Borlänge som har gett oss chansen att arbeta med 
dem och deras utveckling. Logica visade stort tillit genom att tillåta oss utvärdera deras egna 
system och ett så pass stort område som SOA. Vår motivation var fylld av att inte svika Logica 
och våra stödpersoner på Högskolan Dalarna. Hans Löfblad som var vår grundsten till detta 
arbete och som även vid fullbokat schema alltid hittade tid för att träffa oss är vi också 
tacksamma för. Christer Ekström som visade sin obestridliga kunskap inom sitt område och som 
alltid hittade tid för oss vill vi också tacka enormt.  
 
Under våra år på Högskolan Dalarna hade vi delvis hört talas om SOA men aldrig riktigt om vad 
är. Så vi hade inte riktigt fått in foten in i dörren vart och hur vi skulle lägga upp detta arbete, ett 
stort tack till detta går till Amra Halilovic som hjälpte oss med detta, med sin precision och 
direktiv ledde vägen, hennes ledarförmåga är odiskutabel. Ett stort tack går också till Anders 
Forsman som med sin kunskap och pedagogiska förmåga hjälpte oss när vi befann oss i djupa 
hål. Tack också till Owen Ericsson som med sina direktiv och kunskap via våra seminarier 
visade konkreta tillvägagångssätt för en mer realistiskt syn. 
Vi vill också samtidigt tacka våra opponenter som för deras objektiva hjälp. 
 
Tack allihop än en gång.  
 

Med vänliga hälsningar 

Arman Krkic och Johan Dalan 
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1 Inledning 
Syftet med det inledande kapitlet är att ge en bakgrund till frågorna som relateras till arbetet, 
samt syfte och mål. Kapitlet sträcker sig ifrån att ge läsaren en inblick till ämnet och därmed 
ge en klarare bild utifrån avgränsningen och problemformuleringen. 
 
1.1 Bakgrund 
Dagens IT-samhälle gör att nästan samtliga företag använder sig av något slags affärssystem 
för att hålla ordning på deras kunder, fakturor, anställda, lager osv. Samtliga företag har en 
egen arkitektur av system som passar dem bäst och är mest lönsamt. Genom att de flesta 
använder sig av slutna affärssystem är det både jobbigt och dyrt när de vill implementera en 
ny modul i affärssystemet(Cooke, 2006). Företagen är tvungna att köpa in moduler från 
affärssystemsleverantören för att bygga upp deras slutna system. 
 
Kravet idag är numera att verksamheter ska kunna förändra sina arkitekturer utan några stora 
påföljder, detta på grund av att marknaden är så pass rörlig(Shafer S, 2005). I slutet av 1990 
talet och i början av 2000 talet började WebServices utvecklas och Microsoft, Oracle, Sun 
och IBM var överens om att detta var värt att satsa på. Detta lade grunden till Service 
Oriented Architecture(SOA)(Wallström, 2005). 
 
Idag när det talas om design av IT-arkitekturen i verksamheter så talas det om SOA. SOA är 
det senaste steget i evolutionen av att få fram en arkitektur, ett ramverk eller en teknik som 
tillåter applikationer att använda samma information och resurser(Wallström, 2005). SOA 
anses också vara det bästa sättet för att designa arkitektur, en arkitektur som bygger på serie 
av regler för arkitekten att följa, bland annat så är SOA inte bundet till något 
programmeringsspråk, produkt eller försäljare(Newcomer & Lomow, 2005).  
 
När det talas mer om SOA så talas det om tjänster, tjänster som är löst kopplade, vilket 
innebär att de inte har någon relation till varandra, med denna typ av oberoende och frihet så 
är det lättare att senare genomföra omstruktureringar av IT-arkitekturen i verksamheten(Erl 
2005). 
 
I denna typ av arkitektur med fria relationer så är det inga verksamhetssystem som lever helt 
isolerade – de flesta är kopplade till andra system eller tjänster. I och med detta så talas det 
om systemintegration, systemintegration är annan del av SOA som ger en bra affärsnytta för 
verksamheten. Eftersom inga tjänster eller system lever helt isolerade idag är det viktigt att 
båda kan kommunicera med varandra på ett standardiserat och effektivt sätt.(Kingstedt, 2007) 
Enligt Ramsö, 2005, definierar han integration som: 
”IT-system som på ett kontrollerat och säkert sätt utbyter information med varandra” 
 
Integration i sig innebär också att det slutna affärssystemet öppnar upp sig och kan 
kommunicera med andra olika typer av system och tjänster(Microsoft BizTalk, 2008). Idag 
förekommer flera olika sätt att öppna upp dessa typer av system, ett par exempel är: 
Microsofts BizTalk och Logicas AgrCom. 
 
Idag existerar ingen standardiserad definition på SOA. Det finns heller ingen standardiserad 
metod för hur en implementation av SOA i en verksamhet skall gå till. Dock förekommer det 
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ett antal olika försök till definitioner från olika slag som ger sig på att förklara vad SOA 
innebär. 
 
1.2 Problemformulering 
Problemformuleringen som har tagits fram utifrån bakgrunden så grundar den sig på 5 frågor. 
Motivet till detta urval grundar sig förstadels på att först förstå vad SOA innefattar som 
koncept och därmed studera SOAs principer och regler. Utifrån denna fokus så åtskiljas SOA 
till ett mer relaterat koncept(se avsnitt 1.5) och därmed så skapas det en utvärderingsmall som 
följer de principer. Till slut kommer det fram ett resultat som visar om det systemet i frågan 
uppfyller utvärderingsmallen. Motivet till varför vi har valt att använda oss av begreppet 
”principer och regler” är att det ofta förekommer i litteraturen vad som kan anses att 
karaktärisera SOA och vad som är en regel för SOA, därmed har vi åtskilt begreppen princip 
och regel. 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Syfte 
Syftet är att genom litteraturstudier och empiriska undersökningar skapa en utvärderingsmall 
som följer SOA principer inom fokus för integration, tjänster och arkitektur. Vi ska skapa en 
utvärderingsmall som visar hur ett integrerat system bör ha för principer inom ett SOA:s 
perspektiv. Utvärderingsmallen ska tillämpas på Logicas nuvarande integrationssystem, 
AgrCom, i och med detta så bildar vi en uppfattning om AgrCom uppfyller kraven för att bli 
kallad SOA baserat. 
 
1.4 Mål 
Målet med arbetet är att genom utvärderingsmallen validera Logicas AgrCom 
integrationssystem. Genom denna validering så uppfattas det om SOA principer har tillämpas 
vid utveckling av integrationssystemet. 
 
1.5 Avgränsning 
SOA definitionen uppfattas som ett stort brett område där det inte förekommer någon direkt 
beskrivning. Avgränsningen i undersökning, med hänsyn till målet, har valts att åtskilja SOA 
principer till en nivå som vidgar sig från integrationsaspekter, arkitektur till tjänster. Denna 
typ av avgränsning kommer att mestadels beskriva hur SOA kan utvärderas med en fokus på 
integration, arkitektur och tjänster. 
 
 
 
 
 
 

Vad är Service Oriented Architecture (SOA)? 
Vad har SOA för principer och regler? 
Hur ser integration, arkitektur och tjänster ut på ett SOA baserat sätt? 
Hur skapas en utvärderingsmall för SOA? 
Uppfyller integrationssystemet AgrCom utvärderingsmallen? 
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1.6 Disposition 
Uppsatsen består av 7 kapitel, dessa kapitel beskrivas här nedan i Figur 1. 

 
Figur 1:Illustration av disponering 
 

 

1.7 Uppdragsgivare 
Logica är ett erkänt IT-företag idag och som finns över hela världen med sina 30 000 

anställda, Logica har ett av sina kontor i Borlänge där vår undersökning tog plats. Logica är 

ett företag som säljer olika typer av IT-lösningar och bland annat sitt system AgrCom. 
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2 Metodik 

I metodik avsnittet visas hur arbetat har gestaltats och beskriver generellt vilken metodsätt 
som har tillämpats för att genom studie och undersökningar forma en utvärderingsmall 
gentemot uppdraget. 
 
2.1 Metodiker för arbetssätt   
Validitet, reliabilitet och objektivitet ses som tre sätt att se på en studies trovärdighet och i 
denna uppsats så skapas det en ny kunskap som ska vara trovärdigt. Denna nya kunskap ska 
ha tillkommit med hjälp av allmänna accepterade vetenskapliga metoder (Björklund & 
Paulsson, 2003). Dessa metoder som kan används beskrivas kort i nedanstående kapitel för att 
få en klarhet om hur ett arbetssätt se ut. Valet till de olika arbetssätten beskrivs i avsnitt 2.2. 

2.1.1 Kvantitativ och kvalitativ metodik 

Två metoder som används vid vetenskapligt arbete för att samla in data är kvantitativ och 
kvalitativ metod. Enligt Björklund & Paulsson (2003) är det främst studiens syfte som 
definierar om undersökningen är kvantitativ eller kvalitativ. Den kvantitativa metoden 
används vid studier då informationen på ett eller annat sätt skall användas för mätning, 
värdering eller statistisk bearbetning av numeriska observationer. Användning av enkäter, 
frågeformulär samt matematiska modeller är vanligt vid kvantitativa studier. 
 
Kvalitativ metodik används då forskaren vill skapa en djupare förståelse för ett specifikt 
studieområde, i detta fall SOA. Ett vanligt tillvägagångssätt enligt Holme(1997) är att 
använda sig av ostrukturerade intervjuer, djupanalyser av källor och observationer där en 
relativt mer djupgående information om studieobjektet samlas in. Den kvantitativa metoden 
tar inte lika stor hänsyn till den omgivning eller det sammanhang som studieobjektet befinner 
sig i som den kvalitativa enligt Holme(1997) då forskarens egna värderingar och tolkningar 
speglar studien i större omfattning än vid kvantitativa studier. 

Intervjumetodik 

Intervjuer är enligt Björklund & Paulsson (2003) en metod för att samla in primärdata som 
grund för det empiriska materialet. En intervju är enligt Björklund & Paulsson (2003) olika 
former av utfrågningar som kan genomföras vid ett personligt möte mellan intervjuaren och 
respondenterna, via telefon eller med hjälp av e-post. Beroende på om en kvantitativ eller 
kvalitativ metod används i undersökningen påverkar detta intervjuns utformning och nivå 
avseende penetrationen av studieområdet.  
 
Det finns olika strukturer för att genomföra en intervju. Enligt Björklund & Paulsson (2003) 
finns huvudsakligen tre olika strukturella former för att genomföra en intervju. Den första 
formen benämns strukturerad intervju och bygger på att alla frågor på förhand är bestämda 
och besvaras i turordning. Den andra formen kallas semistrukturerad intervju och baseras på 
att ämnesområdena för intervjun är bestämda på förhand, men att frågorna konstrueras i 
efterhand beroende på hur respondenten svarar och reagerar på tidigare ställda frågor. Den 
tredje formen benämns ostrukturerad intervju och fungerar som ett samtal mellan intervjuaren 
och respondenten. Frågorna och intervjun kan påverkas under samtalet av intervjuaren, men 
formuleras efter att intervjun är genomförd.  
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2.1.2 Metodik för datainsamling 

Litteraturstudier är enligt Björklund & Paulsson (2003) studier av skrivet material som 
exempelvis facklitteratur, broschyrer och tidskrifter. Vidare beskrivs att fördelen med 
litteraturstudier är att mycket information kan tas fram på relativt kort tid och med knappa 
ekonomiska resurser. Forskaren kan med hjälp av litteraturstudien bygga upp en god 
grundläggande kunskap om studieområdet och skapa en teoretisk referensram. Ur ett 
vetenskapligt perspektiv är det viktigt att först ta del av den kunskap som är framtagen inom 
området för att den egna undersökningen inte skall duplicera redan befintlig kunskap. 

2.1.3 Induktiv och deduktiv forskningsansats 

Deduktion kan sägas utgå från redan befintliga teorier och allmänna principer. Forskaren 
skapar utifrån en teori hypoteser och provar dem sedan empiriskt. På så sätt är det teorin som 
styr vilken information som ska samlas in och hur informationen ska tolkas (Patel och 
Davidson, 2003). När en forskare väljer att arbeta induktivt innebär detta, tvärtemot den 
deduktiva ansatsen, att forskaren först inte behöver förankra undersökningen i en befintlig 
teori. Efter att empirin är insamlad kan en teori formuleras. En risk med den induktiva 
ansatsen är att den inte kan säga något om teorins generalitet då den baseras på ett empiriskt 
underlag som skapats i en speciell situation (Patel och Davidson, 2003). 

2.1.4 Empirisktmetodik 

Enligt Björklund & Paulsson (2003) så är empirikapitlet till för att ge författaren en 
beskrivning av den verklighet som undersökningen avser. Dem påpekar också att det är 
viktigt att försöka beskriva verkligheten som den är för att kunna genomföra en meningsfull 
analys. Via redogörelsen så ges läsaren en möjlighet att skapa en egen uppfattning utifrån de 
fakta som visas och att utifrån denna kunna granska och analysera innehållet. Björklund & 
Paulsson påpekar också att empiriska kapitlet utgör ofta en utrymmesmässigt omfattande del 
av uppsatsen. I denna typ av kapitel så presenteras de data som sedan används vid analys och 
utvärdering. 
Exempel på typ av data: 

• Enkät 
• Intervju 
• Observationer 
• Experiment 
• Undersökning 

2.1.5 Enkätmetodik 

Enkäter kan enligt Björklund & Paulsson (2003) bestå av ett antal standardiserade på förhand 
bestämda frågor och svarsalternativ. Svarsalternativen kan vara graderade från 1-5 eller vara 
ja eller nej frågor. Det kan även finnas möjlighet för den som svarar på enkäten att utforma 
sitt eget svar med fri text. Dessa kan som liksom intervjuerna ske kvalitativt eller kvantitativt. 
Fördelen med enkäter är att med relativt liten arbetsinsats få ett stort underlag av primärdata. 
Det finns även nackdelar med detta. Enligt Björklund & Paulsson (2003) kan dessa vara att de 
tär svårt att få en klar uppfattning av vem personen är som enkäten skickas till, dessutom kan 
inte kroppsspråket avläsas. Det finns även en risk för misstolkningar och att svaren kan dröja 
från till tillfrågade. 
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2.2 Metodansats 
Detta avsnitt beskriver de metodansatser som valdes till arbetet, metoden förklaras varför 
och hur dem valdes. 

2.2.1 Datainsamling 

Figuren nedan påpekar vart någonstans i arbetets gång datainsamlingen befinner sig. 
Datainsamlingen har skett genom att söka efter information via webb, böcker, 
föreläsningsanteckningar, handledning av utbildningspersonal på Högskolan Dalarna, 
handledning av berörda anställda på Logica samt kvalitativa intervjuer med anställda som 
anses kunniga inom området SOA(se Figur 2). De anställda som anses kunniga har någon 
form av tjänsteanställning som relaterat till SOA eller har arbetat med SOA. 
 

 
Figur 2: Illustration av datainsamling 
 

Den valda metoden inom datainsamling är deduktion metod eftersom arbetet utgår från redan 
befintliga teorier och allmänna principer. Utifrån dessa teorier så bildar vi en hypotes som vi 
sätter på prov med den empiriska undersökningen.  

Datainsamling 
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Analys av insamlad data 

Efter att informationen är insamlad så analyseras den till för sedan utpeka de kärnfaktorer 
som relaterat till arbetet. Litteraturen förfogas till att kunna användas för bearbetning av 
utvärderingsmallen för SOA. 

2.2.2 Tillvägagångssätt 

Nedanstående handlingsgraf(se Figur 3) som är en illustration av arbetets tillvägagångssätt 
beskriver viktiga moment(aktiviteter) och delar i arbetet.  Dessa aktiviteter beskrivs mer 
detaljerat. 
 

 
Figur 3: Handlingsgraf av tillvägagångssätt 

 

Aktiviteter: 
Datainsamling 
Analys av insamlad information 
Empirisk Analys 
Skapning av utvärderingsprinciper 
Analys av undersökning 
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Aktiviteter: 
Aktivteter som hänvisar till grafen beskriver i korthet vad som kommer att ske vid det 
specifika tillfället. Efter att den nödvändiga informationen är insamlad till den berörda 
aktiviteten så kommer aktiviteten att utföras. Närmare förklaras vad dessa aktiviteter innebär. 
 
Datainsamling 
I detta skede så samlas information/data in, det som kan anses viktigt eller relevant tas till 
hänsyn. 
Analys av insamlad information 
Efter att informationen är insamlad så analyseras till för att vidare anpassas till själva målet 
med arbetet. Utifrån denna aktivitet så bildas en allmän uppfattning om vad empiriska 
undersökningen kommer att bestå av. 
Skapning av utvärderingsprinciper 
I denna aktivitet så klargörs de principer som ska användas för att skapa grunden till en 
utvärderingsmall.  
Empirisk Analys 
I den empiriska analysen så ställs den analys av insamlad data till förfogande för att skapa en 
uppfattning vad AgrCom är och hur den fungerar. Utifrån den empiriska undersökning så 
analyseras det som ställdes till förfogande för målet med arbetet. 
Analys av undersökning 
Allt som studerades, analyserades och utvärderades ställs nu till förfogande för att på 
vetenskapligt sätt bedöma undersökningen. D.v.s. att den utvärderingsmall som skapades, 
används nu på AgrCom för att komma fram till ett resultat. 
 
2.3 Empiriskstudie  
Våra empiriska undersökningar ger en beskrivning av verkligheten som undersökningen 
åsyftar. Denna typ av undersökning är viktigt för att kunna ge en meningsfull analys i senare 
skede, de redogörelser som tas upp så tillges läsaren en egen uppfattning utifrån de fakta som 
visas. Det typer av data som kommer att användas i den empiriska undersökningen. 
Dessa är: 

• Enkät 
• Intervju 
• Undersökning 
 

Enkät: Enkätundersökning till ett antal utvalda personer som anses ha en SOA kompetens 
Intervju: Intervju med utvalda berörda människor hos uppdragsgivaren(se bilaga SOA – 
Intervju) 
Undersökning: Slutfasen av arbetet är undersökningen av integrationssystem gentemot 
utvärderingsmallen. 

2.3.1 Intervju 

I arbetets gång har kvalitativa intervjuer tillämpas för att få en djupare förståelse inom SOA 
och AgrCom. Anledningen till varför metoden valdes för att få en djupare analys via 
observationer och ostrukturerade intervjuer samt att en relativt mer djupgående information 
om studieobjektet samlas in. 
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Tabell 1 Datainsamlingsschema 
Datum Aktivitet  Studie Tid Plats 
2008-04-25 Intervju:Christer 

Ekström,utvecklingsansvari
g för AgrCom på Logica AB 

Uppdragsstudie, 
Del 1 
 

1h Logica, 
Borlänge 

2008-05-06 Intervju:Christer Ekström, 
utvecklingsansvarig för 
AgrCom på Logica AB 

Uppdragsstudie, 
Del 2 

1h Logica, 
Borlänge 

Intervjuerna har dokumenterats genom anteckningar och inspelning under varje intervju. Samt 
efter varje intervju har en sammanställning och referat gjorts. Efter första intervjun så 
reflekterades svaren noggrant och vissa kärnfaktorer utsågs, påföljande intervjun blev mer 
relaterat till första intervjun med följdfrågor och djupare insikt. 
 
Empiriska verktyg 
De verktyg som använts vid intervjun är: 

• Röstinspelning 
• Pappersanteckningar 
• Minnesanteckningar 

 
Röstinspelning: 
En röstinspelning skedde på plats, frågorna ställdes muntligt och den intervjuade personen 
fick svara in i mikrofonen. (Nokia N95 Voice Recorder) 
 
Pappersanteckningar: 
Efter varje besvarad fråga så antecknades vissa utstående faktorer. 
 
Minnesanteckningar: 
De utstående faktorer som kroppsspråket tog åt, respektive de faktorer som påverkade mest 
arbetet lagrades i det mänskliga minnet. 

2.3.2 Enkät 

De enkäter som användes i undersökningen var på förhand bestämda och var riktade till ett 
antal personer med bevisad kompetens inom området SOA, den bevisade kompetensen utsågs 
genom personernas tjänsteanställning eller tidigare arbete inom SOA(se bilaga SOA-Enkät). 
Enkäterna var utformade på så sätt att den utvalda personen fick utforma sitt eget svar med fri 
text. 

2.3.3 Empiriskanalys 

Efter att informationen i undersökningen är samlad så analyseras den till för att vidare 
analyseras för själva målet med arbetet. Undersökningen förfogas till att kunna användas för 
bearbetning av utvärderingsmallen.  
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2.4 Upprättning av utvärderingsmall 
Utvärderingsmallen som har använts för att validera SOA systemet har upprättats på ett visst 
sätt som förklaras i detta kapitel. Figuren nedan(se Figur 4) illustrerar hur mallen har byggts 
upp utifrån den studie som har genomförts.  
  

 
Figur 4: Illustration: skapning av utvärderingsmall 
 
En analys som sker utifrån studier som innefattade datainsamling och en empirisk studie så 
har en utvärderingsmall skapats för att kunnas använda vid validering av SOA system. De 
studier som har analyserats och där kritiska faktorer har påhittats i båda delarna har använts 
för att kunna bygga upp en trovärdig utvärderingsmall. Utifrån de studieanalysen som utförs i 
samband med den empiriska undersökningen så skapas det en utvärderingsmall som ska 
kunnas användas för att validera ett SOA sammanhang. Denna mall beskriver med ett antal 
principer/krav som ska följas för att i efterhand bestämma om SOA tankesättet har utnyttjats 
vid utveckling/framkallning. Denna utvärderingsmall beskrivs mer i detalj i kapitel 4. 
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3 Service Oriented Architecture (SOA) 
I nedanstående kapitel beskrivs de grundläggande principerna och teknikerna för SOA som 
arkitektur och tjänstebaserad. Kapitlet kommer att sträcka sig hur SOA definieras i världen 
idag och vad som egentligen finns under skalet i SOA. 
 

Sex blinda män befann sig i ett rum. I detta rum befann sig också en elefant. 
När dessa män ombads att beskriva djuret gick var och en fram till djuret och 
kände på det. Den första kände på elefantens sida, den andra kände på 
elefantens bete, den tredje kände på snabeln, den fjärde kände på frambenet, 
den femte kände på elefantens öra och den sjätte kände på svansen. Alla dessa 
män beskrev i sin tur sin egen upplevelse av elefanten. Den första mannen 
säger: ”Den är som en vägg.” Den andra mannen säger: ”Den är rund och 
spetsig. Som ett spjut.” Den tredje mannen säger: ”Den är smal och avlång. 
Som en orm”. Den fjärde mannen säger: ”Den är tjock och kraftig. Som en 
trädstam….” 

– Fritt översatt - John Godfrey Saxe's (1873) 
 
Berättelsen ovan förklarar hur det egentligen kan ligga till i den verkliga världen, det som vi 
applicerar på är de nuvarande definition på SOA, dock så olika uppfattningar om samma sak. 
Här nedan förklaras ett exempel på hur olika personer på olika avdelningar kan ha uppfattning 
om SOA. 

• En systemutvecklare kan betrakta SOA som ett sätt att möjliggöra en återanvändning 
av programkod och att skapa dynamiska, samverkande och löst kopplade 
enheter(Marks & Bell, 2006).  

 
• En IT-chef kan betrakta en serviceorienterad arkitektur utifrån ett mer övergripande 

perspektiv. Frågor som ofta kommer upp är hur organisationens blandade IT-miljöer 
skall hanteras. Därför tenderar fokus att ligga på att belysa SOA utifrån möjligheten 
att integrera olika applikationer på olika plattformar(Marks & Bell, 2006). 

 
 

• Verksamhetsanalytikern kan betrakta SOA som en övergripande strategi för 
levererandet av affärsmöjligheter. En verksamhetsanalytiker kan även betrakta en 
serviceorienterad arkitektur som ett sätt att kartlägga anställda, leverantörer och 
automatiserade system i en och samma modell (Ceccola, 2006). 

 
3.1 Principer bakom SOA 
När en IT-arkitektur designas i en verksamhet så behöver det inte följas några specifika 
regler, utan den egna organisationen har sina egna arkitekturer. SOA anses vara den bästa 
typen för arkitektur, en serie av regler för IT arkitekten som kan välja att följa dem när ett 
system designas, utifrån verksamhetens egna synsätt. Därmed så är inte SOA bundet till 
någon specifik programmerings språk, försäljare eller produkt(Newcomer & Lomow, 2005). 
Pål Krogdahl säger i ComputerSweden (2008, NR39) att många arbetar med att bygga upp sin 
IT-arkitektur enligt SOA, men det gäller att inte nöja sig med att enbart binda ihop befintliga 
system. Han säger även att det gäller även att få med tjänster och affärsprocesser för att SOA 
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ska nå sin verkliga potential, annars är det inte SOA utan SOI (Service Oriented 
Integration(se avsnitt 3.2.7).  
“When everyone’s saying that you have to use SOA, it’s easy to fall into the trap of making 
everything SOA-like. (If you have a hammer, everything looks like a nail.)”  
– Nicolai Jusutis, 2007 
SOA ska realiseras in där den behövs och verksamheten ska vara i behov av SOA, den ska 
inte realiseras för att alla pratar om SOA(Ramsö, 2005). 

3.1.1 Tekniken bakom SOA 

Namnet Tjänsteorienterad Arkitektur (Service Oriented Architecture) berättar ett antal få 
saker om själva fenomenet.  Först och främst talar vi om arkitektur. En IT arkitektur som 
definierar tillvägagångssättet för att designa ett IT system men inte nödvändigtvis att realisera 
ett. Och vad som det talas mer om är tjänster, SOA bygger på principen att använda och 
återanvända tjänster(se avsnitt 3.1.4). Tjänstebegreppet har sitt ursprung i affärsprocesser och 
affärsdesign. Generellt sett så är en tjänst en upprepande uppgift i en affärsprocess(Sprott, 
2004). Det gäller att identifiera sina affärsprocesser, bryta ner dem så långt att det blir möjligt 
och identifiera de uppgifter som utförs i processerna(Erl 2005). Utifrån detta så ska det skapas 
en väl fungerande definition av tjänstekontrakt, vilket fungerar som en standardiserad 
överenskommelse mellan tjänsterna för hur kommunikationen skall gå till. En väldefinierade 
tjänstegränssnitt skapas också som beskriver hur tjänsterna fungerar, i och med detta så är det 
tänkt att dem ska fungera oberoende av vilken plattform de existerar på(Erl 2005). Det finns 
ett antal nyckelroller när det talas om SOA teknik. I första hand så kan gränssnitten för 
tjänsterna beskrivas med XML och själva tjänsterna i sig beskrivas med Web Service 
Description Language(WSDL)(Computer Sweden NR 46, 2006). SOA är inte samma sak som 
webservices även om de går hand i hand. SOA är beskrivet som arkitekturen för hur 
mjukvaran ska designas medan webservices är en metod som SOA kan implementeras på. För 
att kunna utnyttja SOA så är det inte nödvändigt att använda webservices, dock ger det stora 
fördelar med att använda tekniken eftersom i grunden så är inte webservices låst till någon 
specifik plattform, istället blir det lättare att få integration eftersom många leverantörer 
stödjer webservices(Computer Sweden NR 46, 2008). Kommunikationen som sker mellan 
system och tjänster sker via XML, dock kan själva tjänsten i sig vara skriven i vilket 
programmeringsspråk som helst, bara den använder XML för kommunikation(Computer 
Sweden – Nr 39). Stefan Ramsö(2008) anser dock att det är olyckligt då man blandar ihop 
SOA och WebServices i ett sätt som relateras att dem är beroende av varandra. Han anser att 
Webservices är en alldeles utmärkt metod för att implementera SOA, men den är absolut inget 
krav för att få kalla sig för tjänstebaserad arkitektur. Han anser också att XML inte heller är 
någon regel för att användas, utan att målet istället till att använda XML eftersom det 
underlättar för utvecklingen och standardiseringen. Standardisering innebär att en 
eftersträvning försöks uppfyllas så att alla medverkande uppfyller samtidigt lika krav för att i 
slutändan befinna sig i att använda sig av samma metod. 

3.1.2 Tjänstekoncept 

En tjänst ska motsvara ett visst arbete som utförs till en nytta för någon annan. En tjänst 
definieras ofta till motsats för produkter, som resultat av ett utfört arbete(Ljungberg, 2001). 
Som nämnt tidigare i rapporten så är en tjänst en uppgift i en affärsprocess, och en process 
beskrivs följande: 
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 ”En process är ett repetitivt använt nätverk av i ordning länkade aktiviteter som använder 
information och resurser för att transformera objekt in till objekt ut, från identifiering till 
tillfredställelse av kunden behov”  

– Ljungberg, 2001 

Detta i sig innebär att om nedbrytningen av verksamhetens egna processer är uträttad och 
identifieringen av uppgifterna som tjänsterna i processerna utgör så är det en grund för SOA. 
En tjänst kan vara allt från simpel dokumenthantering till avancerade affärstjänster där en 
behörig användare (som kan vara ett annat system) kan kontrollera sin status på en leverans 
(Erl T. 2004)(se Figur 5 nedan). 

 
Figur 5: Illustration av tjänst (Erl T. 2004) 
 
”Tjänster är, enligt vår definition av SOA, återanvändbara enheter av affärsresurser, 
processer eller tekniska funktioner vilka är tillgängliga och levererade på ett upprepande sätt 
till dess kunder.” 

- Marks E. & Bell M., 2006 

Grundsten för SOA tjänst 
SOA:s användning och återanvändning av tjänster har kapacitet att förenkla själva 
utvecklandet av applikationer och system i verksamheten(Hurwitz, 2007). För att få i bruk 
den tjänsteorienterande grundtanken så måste tjänsterna följa ett ental principer eller 
grundregler. Det är viktigt att tjänsterna i sig har ett: 
 

• Formellt kontrakt 
• Abstrakt underliggande logik 

 
Det formella kontraktet innebär att en tjänstekonsument och en tjänsteleverantör använder sig 
av kontraktet för att specificera tjänstens funktionalitet, tillgängligt, prestanda och 
behörighet(Pulier & Taylor, 2006). Den underliggande logiken för tjänsten ska vara dold och 
abstrakt för att på enklast möjligast sätt förmås byta ut. Logiken som i sig är dold ska dölja de 
ingående detaljerna om hur tjänsterna rent tekniskt fungerar samt hur den har utvecklats, t.ex. 
vilket programmeringsspråk tjänsten är kodad i(Booth, 2004). 
Tjänsterna ska vara: 

• Återanvändbara 
• Löst kopplade 
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• Komponerbara 
• Autonoma 
• Tillståndslösa 
• Upptäckbara 

Dessa begrepp beskrivs mer följande nedan: 
 
Återanvändbara: 
I återanvändbarhet för SOA-tjänster så talas det om att det är viktigt att tjänsten i sig är både 
flexible och har en avgränsad funktionalitet(se avsnitt 3.1.5), med sin egen karaktärstyp så ska 
den komma till användning, i nutid och framtid för andra(Pulier & Taylor, 2006). 
Löst kopplade: 
För att minska beroenden mellan mjukvarutjänster så är lösa kopplingar ett sätt att åtgärda 
detta. Den gamla traditionella miljön där hårdkopplade mjukvaror förekom innebar att 
kommunikationen skedde mellan interface och nätverksprotokoll. Vilket i sig innebar att ett 
utbyte av mjukvaran i denna typ av miljö skulle vara tidskrävande och dyrare(Pulier & 
Taylor, 2006). I lösa kopplingar så är den underliggande tekniska lösningen är frånskild från 
tjänsten så att själva tjänsten inte har någon programkod som direkt relaterar till en specifik 
IT-miljö.  I och med denna typ av delning så kan tjänster bindas ihop dynamiskt och uppföra 
sig som en kopplad applikation.(Hurwitz, 2007) 
Komponerbara: 
Komponerbara tjänster innebär att det ska kunna företräda logik från alla typer av källor och 
andra tjänster. Vad som är kärnan i denna princip är att när tjänster skapas så kan de delta som 
medlemmar i andra tjänsteuppbyggnader(Erl, 2005). 
Autonoma: 
Då en tjänst är autonom så innebär att logiken som själva tjänsten exponerar bara existerar 
endast i ett precist område. Detta i sig innebär att tjänsten bara kan utföra självreglering över 
allt som den processar, vilket innebär att beroenden till andra tjänster elimineras(Erl, 2005). 
Tillståndslösa: 
När meddelanden skickas av tjänsten så måste meddelandet innehålla all information som 
behövs för att tjänsteleverantören ska kunna processa den, vilket innebär att tjänsterna är 
tillståndslösa. 
En sådan restriktion gör att tjänsten är mer skalbar då leverantören inte sparar informationen 
om olika situationer. (He, 2003). 
Upptäckbar: 
Att tjänsten är upptäckbar innebär att konsumenten någonstans måste kunna få all information 
om tjänsten, som t.ex: 

• Vad tjänsten kan utföra 
• Vilken typ data behövs 
• Typ av anslutning  

Det finns olika tekniker och standarder för att möjliggöra en tjänsts upptäckbarhet. Ett 
exempel är WSDL(Pulier & Taylor, 2006). 

3.1.3 Identifiering av tjänsteprocesser 

En process är handling i en verksamhet som har ett syfte, en början och ett slut. En process 
består av strukturerande sammanhängande aktiviteter och är repetitiv. De processer som 
används i en verksamhet förbrukar resurser av olika slag och korsar olika organisatoriska 
gränser. Dessa processer måste uppfylla ett mål för verksamheten och ha ett värde för externa 
kunder(Steneskog, 1991)  
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”En verksamhetsprocess består av strukturerade arbetsuppgifter som initieras och utförs av 
någon person och/eller artefakt där information är en förutsättning för, används, behandlas, 
förädlas, vidareförs och hänvisas i syfte att producera delresultat som är till nytta för interna 
utförare och som slutresultat uppskattas och tillgodoser en/flera externa avnämares behov 
och bruk”.  
– Christiansson, M-T. & Christiansson, B. (2006) 
 

 
Figur 6: Illustration av ordnade verksamhetsprocesser 
 
Illustrationen visar hur oordnade processer kan förekomma i en verksamhet, för att kunna 
utgöra de processer som finns i verksamheten måste det ske en identifiering för att kunna 
åtskilja tjänsterna(se Figur 6). Verksamhetsarkitektur måste ses över högre nivå där knutna 
data måste åtskiljas för att skapa ett oberoende mellan dessa processer, dock ska dessa 
processer kunna arbeta tillsammans men ändå ha sitt oberoende av andra processer. 
(Ljungberg, 2001). 
 
Vad som är målet med denna identifikation är att skapa en processbeskrivning, denna 
beskrivning ger en grund för att identifiera de tjänster som finns i verksamheten för att kunna 
skapa en lös koppling som skulle innefatta en grund för SOA arkitektur(Hurwitz, 2007)(se 
Figur 7). 

 
Figur 7:Illustration av en identifierad verksamhetsprocess (Christiansson, 2006) 
  
Denna illustration påvisar hur en affärsprocess som är identifierad kan se ut, detta möjliggör 
att verksamheten kan utpeka de processer som senare kan användas för att sära på och skapa 
löst kopplade tjänster(Christiansson, 2006). 

Processer 
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3.1.4 Tjänsteanvändning 

”SOA bygger på principen att använda tjänster”  
– Spott 2004 
Tjänstebaserade system är ett viktigt koncept i framtida systemutveckling. Systemledningen 
på Försvarsverkets rapport om framtida system anser att genom att tillföra nya tjänster genom 
integration av nya tjänster till en existerande plattform så är det grunden till att bygga 
distribuerade system. Där bland annat att kunden inte behöver veta hur den producerade 
tjänsten är implementerad, utan bara genom att hitta tjänsten och kunna abonnera på denna 
via ett gränssnitt, en s.k. dold arkitektur(Försvarsverket, 2003). 
 
”SOA handlar i första hand om att skapa löst kopplade system (som exponerar tjänster mot 
omvärlden och som döljer sin egen arkitektur).” 
 – Stefan Ramsö, 2008 
 
Idag är det många olika organisationer står idag inför en situation där utformning av framtida 
strategi i verksamheten för informationssystemarkitekturen måste skapas. Sättet som 
organisationer idag vill arbeta är att göra affärer, marknadsföra och utvecklas är via 
dynamiska och under konstanta förändringar(Magoluas och Pessi, 1998). Eftersom 
organisationer förändras kontinuerligt när verksamheter förnyas, omprövas eller 
decentraliseras och det ställs annorlunda eller högre krav på effektiva anpassningar. Det är det 
organisationer kallar för dynamisk affärsvärld.(Pulier & Taylor, 2006) Dock för att klara av 
alla dessa behov så ställs det en allt mer högre krav på informationssystemarkitekturen. Själva 
idén med SOA är att organisationerna inte ska behöva ”uppfinna hjulet” på nytt varje gång 
när en förändring sker i verksamheten, utan istället kunna anordna sina applikationer och 
system för att de lättare ska kunna återanvändas(Erl, 2005). Ett anseende som finns idag är att 
denna typ av arkitektur kommer att infatta att systembegreppet i traditionell mening kommer 
att upphöra och att ett system blir ett virtuellt begrepp för instanser av samverkande tjänster i 
ett processflöde. Tjänster kan grovt indelas i två grupper, verksamhetstjänster och 
infrastrukturella tjänster, dessa representerar två olika typer av 
tjänstearkitektur.(Försvarsverket, 2003) 
 
Verksamhetstjänster är de som är direkt riktade mot en användare. Dessa typer av tjänster 
utger sig på en hierarki av underliggande tjänster.  Infrastrukturella tjänster är de som fodras 
för att kunna bedriva ett nätverksbaserat system, ett exempel kan vara tjänster för sökning av 
information. 
 
Organisationer som vill gå mot en tjänsteorienterad arkitektur kommer att få en stor nytta av 
att integrera sina yttre relationer med kunder, leverantörer, partners och andra organisationer. 
Den nedre figuren(se Figur 8) illustrerar hur en SOA kan stödja en organisation och ens 
tjänster(Newcomer & Lomow, 2005) 
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Figur 8: Vanliga mönster för tjänsteutförande (Newcomer E. & Lomow G., 2005) 
 
Med en utgångspunkt ur denna figur(se Figur 8), då en tjänsteorienterad arkitektur behöver 
utvecklas för att direkt stödja tjänsterna som organisationen erbjuder sina kunder så är det 
viktigt att tjänsterna utnyttjas i samtliga tjänstemönster(Männska-till-människa, 
Självbetjäning, System-till-system)(Newcomer & Lomow, 2005). Men denna typ av 
illistration så presenteras enbart bara organisationers yttre relationer. Det är viktigt att 
förutom yttre relationer så kan en tjänst även användas internt inom organisationen på ansats 
av utvecklare eller arkitekt(Marks & Bell, 2006). Då kan IT resurser tillgängliggöras som 
tjänster över ett nätverk i en form av tjänsteorienterad arkitektur (Daniel, 2004). I detta fall 
kan då en tjänst, oavsett domän, beskrivas som en handling eller utformning vilket erbjuds 
från en part till en annan. I ett sådant utnyttjad så resulterar det aldrig i ett ägandeskap, oavsett 
om den används på initiativ av människor eller mjukvara(Henkel, 2004). 

Strategier av tjänsteimplementering 
Drivande implementering av affärstjänster kan, enligt Erl(2005), göras på tre olika sätt, ”Top-
Down, Bottom-up, eller en kombination”.  
 
Bottom-up strategin börjar ifrån en existerande arkitektur med existerande applikationer. 
Tjänster är inbyggda via ett fodrat sätt och existerande system är inkapslade in i tjänsterna.  
en drivande faktorn bakom en bottom-up applikation av SOA är oftast integrationsaspekter, 
ett exempel är att en verksamhet bygger tjänster för att förenkla utbytet av data mellan olika 
system. Problemet med detta är att denna typ av infallsvinkel ofta misslyckas att skapa 
stödjande SOA processer, för att fokus mestadels ligger på utbytet mellan applikationerna(Erl, 
2005). 
 
Det andra sättet, Top-Down strategin, börjar med en företagsaffärsmodell, i vilket fall 
beskriver alla processer i hela verksamheten. Utifrån modellen så samlas in beskrivningar av 
processer lämpliga för inkapsling och automatisering(Erl, 2005). Eftersom analysen är 
baserad på ett komplett set av behov för affärsautomatisering, så är det med denna typ av 
infallsvinkel möjligt att få inflytande nytta från återanvändning av tjänster till att skapa en 
högt flexibel arkitektur. Olyckligtvis, denna typ av analys kräver ett stort arbete och är väldigt 
omfattande. Att precisera och fånga varje aktivitet som sker på varje nivå i varje affärsprocess 
är ett enormt arbete i de mesta organisationer.  Det kan dras en slutsats att denna typ av 
strategi är bäst möjlig för väldigt små organisationer(Erl, 2005). 
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Den sista infallsvinkeln är kombinationen, istället för att utföra en komplett 
affärsutvecklingsanalys innan själva utvecklingen av tjänsterna, så startar arbetet i prioritet till 
nivåerna, det vill säga att processerna är analyserade via en top-down strategi och sedan är 
tjänsterna implementerade så fort som analysen är klar. Efter implementeringen så förflyttar 
sig analytikerna till en annan nivå, och denna typ av arbete upprepar sig.  Den självklara 
nyttan med denna typ av infallsvinkel är att den är enklare att behandla samtidigt som den 
producerar tjänstestöd för hela affärsprocessen.  

3.1.5 Tjänstearkitektur 

En arkitektur speglar en viss form av uppbyggnadssätt, här nedan beskrivs olika begreppen 
inom SOA arkitektur. 
 
Arkitekturbeskrivning 
 
Vid exempel på byggnader så har varje byggnad en struktur av någon sort. Idén bakom 
arkitekturen är att en underförstådd noggrann planering som följer vissa riktlinjer eller regler. 
I en byggnad, t.ex., så ska stålarbetet stödja både väggen och framtida tillägg. Vissa 
arkitekturer är bättre än andra, det är samma form av arkitektur vid applicering på system och 
mjukvaror. En bra arkitektur specificerar hur mycket data är lagrat, hur datat åtkommes och 
hur program kan kommunicera, m.m.(Hurwitz, 2006) 
 
SOA arkitektur 
 
Bland resultat idag av IT inom affärsvärlden efter IT-kraschen år 2000 så har disciplinen varit 
Enterprise Architecture Planning (EAP). Det är en process som har sin fokus på design och 
implementering av IT på ett sätt som ska möta målen och förväntningarna som har angetts 
från ledningsnivån. Samtidigt som den möter förväntningar ska den samtidigt säkra 
effektiviteten och sammanhang av själva IT-systemen, i och med det så har WebServices 
kommit att spela en roll inom utvecklingen(se avsnitt 3.1.1). Webservices möjliggör 
integration och förbättrad samspel mellan de olika teknologier och affärsprocesser. I detta fall 
har SOA, som är en senare fas av EAP, blivit påverkad av en hel del Webservices.(Pulier & 
Taylor, 2006) 
 
Skapning av arkitektur 
 
För att i grunden kunna åstadkomma en stabil SOA arkitektur är det viktigt att börja i 
verksamheten och inte direkt sätta sig in i att köpa system. En grund för en SOA arkitektur 
ska ligga i att verksamheten först och främst behöver identifiera sina processer i 
verksamheten och bryta ner dem.(Pulier & Taylor, 2006)  
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Figur 9: Illustration verksamhetsarkitektur (Ramsö, 2005) 
 
I en miljö med ett antal specialiserade system så tillger IT arkitekturen hur systemen ska 
interagera och tillsammans realisera ett sammanhängande och komplett IT system för 
verksamheten(se Figur 9). Arkitekturiska regler för vilka system och tjänster existerar i miljön 
och hur informationen mellan dem tillhandahålls. Arkitektur har som grund för att kunna 
utveckla system som har fler syften i framtida roll, dock handlar det inte om utveckling i 
helhet utan också för verksamhetens egen syn system, en förenkling av bilden som möjliggör 
för verksamheten att begripa och att skapa en möjlighet för att kunna kommunicera och 
utforma funktionalitet mellan olika parter. Ett annat syfte som kan tilläggas är att skapa en 
viss form av struktur som gör det möjligt för verksamheten att kunna utpeka 
synergier(Synergi är när två eller flera krafter tillsammans bildar en "större" kraft) mellan 
olika tjänster. Detta i sig innebär att en förutsättning tillges för framtida utveckling och 
återanvändning i verksamhetens processer (Ramsö, 2005). Det krävs en väl underbyggd 
arkitektur för SOA för att kunna hantera komplexa konfigurationer av tjänster. För eftersom 
när verksamheten skapar sina funktioner i arkitektur för att kunna styra avancerade 
nätcentraerade affärsprocesser i en tjänsteorienterad arkitektur så behövs också avancerade 
kontrollfunktioner. Om en transaktion går i överstyr i nätverket är det mycket enklare att hitta 
felet med en stabil SOA arkitektur(Bass, 2008). 
 
Investering av SOA arkitektur 
När verksamheten bestämmer sig för att ändra om sin befintliga systemarkitektur så kan de 
komma sig att det blir relativt dyrt för en sådan insats. Det krävs en betydande insats av 
personal, samt inklusive affärsanalytiker som ska granska affärsprocesserna, systemarkitekter 
som gör som de processer till specifikationer och programutvecklar som skriver kod till de 
nya tillämpningarna. I slutändan så kommer en ny arkitektur att främja hela verksamheten 
med tanke på framtida ändringar, därför bör SOA införas där det gör mest nytta. Den löst 
sammansatta SOA arkitekturen passar i system där användare inte behöver få svar i realtid, 
SOA passar mer bättre i system där informationen inte är beroende av tid. En dålig idé vore 
att implementera en sådan SOA strategi på ett flyg-ledaresystem, för att i det fallet behöver 
kommunikationen vara i real tid. (Bass, 2008) 
 
En beskrivning av en arkitektur utgörs ofta från ett ramverk som visar hur arkitekturen ska 
definieras, struktureras och beskrivas. Detta görs via att arkitekturen beskrivs utifrån 
verksamhetens egna vyer, så som teknik och information(Försvarsverket, 2003). Ett flertal 
olika arkitekturramverk förekommer idag inom olika verksamheter, mest känt är ”The 
Zachman Framework”  
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The Zachman Framework 
Zachmans ramverk kan berskrivas på följande sätt:(Fritt översatt Hay.D 1997 The Zachman 
Framework: An Introduction) 
 
Zachmans ramverk för informationssystemarkitekturer presenterades första gången 1987 och 
har blivit en standard inom utveckling av informationssystemarkitekturer. Ramverket är ett 
resultat av Zachmans studier av processen när komplexa ingenjörsprodukter byggs gällande 
arkitektur, konstruktion och själva tillverkningen. Resultatet av dessa studier blev ett ramverk 
att använda inom mjukvaruindustrin eftersom denna inte har tillgång till samma erfarenhet 
som den traditionella industrin har. Zachman menar att det inte är speciellt stor skillnad 
mellan och definitivt inte lättare att designa och förändra informationssystemarkitekturer än 
att designa och förändra byggnader eller flygplan och att det därför går att dra nytta av 
erfarenheten som existerar inom den traditionella arkitekturen. Målet med ramverket är att 
tillhandahålla en logisk struktur för att stödja organisering, åtkomst, samverkan, tolkning, 
utveckling, skötsel och förändring av en verksamhets representation av dess 
informationssystemarkitektur. Zachman har, till skillnad från många andra, frångått att 
representera en process som ett antal steg och istället organiserat sitt ramverk efter ett antal 
aktörer eftersom det är viktigt att inse att ett system utvecklas av era olika grupper som har 
olika syn på och mål med systemet. Zachmans ramverk illustreras i form av en matris (se 
Tabell 2). Raderna i matrisen representerar olika aktörers syn på utvecklingsprocessen, det 
vill säga olika vyer. Dessa är, enligt The Zachman Institute for Framework Advancement.  
 

• Scope (Planerarvy) - definition av verksamhetens mål och inriktning. 
• Model of the business (Ägarvy) - definition av verksamheten och dess 

struktur,funktion, organisation m.m. 
• Model of the information system (Designvy) - definition av verksamheten som i rad 

2 men mer informationsinriktat. 
• Technology model (Utvecklarvy) - definierar hur teknik kan användas för att hantera 

informationsprocesserna som identifierats i tidigare rader. 
• Detailed representations (Underleverantörvy) - specificerar till exempel databasen, 

nätverk osv. Uttrycks i speciellt språk. 
• Functioning enterprise - systemet är färdigutvecklat. 

 
Kolumnerna i matrisen representerar det som ska undersökas av aktörerna 
och kan enligt, Zachman, beskrivas som nedan: 
 

• Data (vad) - beskriver verksamhetens data och relationen mellan datat. 
• Function and Processes (hur) - beskriver hur verksamhetens data används. Till 

exempel hur ordrar görs. 
• Network (var) - beskriver verksamhetens nätverk. Till exempel om all data flyttas 

mellan datorer i ett och samma hus eller om datorer måste vara hopkopplade över hela 
världen. 

• People (vem) - beskriver ansvarshierakier och människor inom verksamheten och det 
arbete de utför. 

• Time (nät) - beskriver tidsplanering av processer, vilket kan vara en fixerad tid som 
triggar en process, tiden på en händelse som triggar en annan process eller en 
tidssekvens som beskriver i vilken ordning processer måste köras. 

• Motivation (why) - beskriver verksamhetens mål och drivkraft. 
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Tabell 2 The Zachman Framework (Hay D, 1997) 

 

3.1.6 Återanvändning 

Amra Halilovic (2006) skriver i sin Licens avhandling: 

 ”Enligt Jacobson med flera (1992, s 289) kan återanvändning i en system-
utvecklingsprocess innebära återanvändning av ’allt’. Med ’allt’ menas det 
som kan återanvändas vid senare tillfälle, till exempel: information, 
erfarenheter, kunskap, systemarkitekturer, utvecklingsmetoder, kod med mera.” 

Återanvändning är inget nytt begrepp och används inom alla slags områden, ett exempel är 
inom matematiken där de matematiska modellerna tillämpas inom en rad olika områden. 
Det har dessutom förekommit återanvändning av diverse koder och komponenter från 
programmering tidens begynnelse. (Ljungdal, 2006).  

Enligt Lim (1998) finns det fyra olika nivåer en utvecklarorganisation kan befinna sig på för i 
vilken utsträckning som återanvändning tillämpas inom systemutvecklingsprojekt: 
 
1. Ad hoc-återanvändning.  På denna nivå har man inte organiserat 
återanvändningsprocessen. Arbetssättet präglas av kortsiktighet och avsaknad av planering. 
Den återanvändning som görs sker endast i grupp av de närmaste som är involverade i 
projektet, och det finns ingen central enhet i organisationen som övervakar återanvändningen. 
Beslutet om återanvändning tas helt av den eller de utvecklare som för tillfället arbetar med 
den specifika uppgiften i systemutvecklingen. 
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2. Systematisk återanvändning. Organisationer på denna nivå har utvecklat någon form av 
central mekanism, som exempelvis ett bibliotek, för återanvändning. Aktiviteterna kring 
återanvändning är väl koordinerade och väl planerade. 
 
3. Domänorienterad återanvändning. Domänorienterad återanvändning är en specialiserad 
form av systematisk återanvändning. Här ligger fokus på att identifiera och skapa tjänster som 
tillhör ett visst specialiserat verksamhetsområde eller domän. Organisationen skapar 
återanvändbara tillgångar genom att identifiera objekt, funktioner, data och dess inbördes 
relationer. 
 
4. Strategiskt driven återanvändning. Organisationer på den strategiskt drivna nivån gör 
sina strategiska val beroende på marknadssituationen och förutsägbara framtida möjligheter. 
Skillnaden mellan denna nivå och den domänorienterade är att i det föregående fallet väljs 
projektet först och därefter tillämpas en lämplig strategi för återanvändning, men på denna 
nivå tas dessa båda beslut tillsammans. 
 

Återanvändning kan integreras i systemutvecklingen på två sätt:  

Det första sättet är att leta efter lämpliga tjänster genom att genomföra en design av 
systemets arkitektur, sedan specificera kraven på de tjänster som behövs. Detta följs upp 
genom att söka och identifiera återanvändbara tjänster för att sedan integrera dessa. 
(Halilovic, 2006) 

 

Det andra sättet är en mer radikal förändring av systemutvecklingsarbetet. Den bygger på 
att det finns en stor mängd återanvändbara tjänster att använda. En tjänstentanalys 
genomförs genom att identifiera vilka återanvändningsbara tjänster som matchar kraven 
från kravspecifikationen. I en senare fas så designas systemet och dess arkitektur. Under 
denna fas så genomförs en ny identifikation av tjänster för att se om det finns fler som 
passar in i systemdesignen. I vissa fall måste nya tjänster designas för att passa in. Efter att 
allt detta är gjort så genomförs en systemimplementation och systemintegrering, här skrivs 
även den kod som behövs för att integrera tjänsterna. Det viktiga i dessa två sätt är att 
identifiera återanvändbara tjänster för att använda dessa i det nya systemet genom att söka, 
välja ut och validera dessa. 

Återanvändning inom SOA 
Centralt för en serviceorienterad arkitektur är att tala om tjänster som konsumenter och 
tillhandahållare. Woods & Mattern (2006) menar att konsumenter eller tjänstekonsumenter är 
generella termer för IT-resurser eller tjänster som använder tjänster. Tjänster är mångsidiga 
och kan därför se olika ut i olika situationer. Ett telefonsamtal kan anropa en tjänst. En 
applikation kan anropa en tjänst. En specialanpassad hårdvara kan anropa en tjänst. Även en 
annan tjänst kan anropa en tjänst. Tillhandahållare eller tjänstetillhandahållare kan vidare 
definieras som IT-resurser som erbjuder dess funktionalitet i form av en tjänst. Tjänster i en 
SOA lösning måste vara återanvändbara och dess återanvändningsmönster måste vara 
definierade i den nuvarande och i den framtida organisationsprocessen med liknande 
konsumtionsmönster. En implementering av en tjänst kan även leda till oväntade 
återanvändningsmönster. Konsumtionsmönster av tjänster måste därför övervakas för att 
därigenom säkra en tjänsts prestanda samt för att anpassa hårdvara och nätverks bandbredd. 
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(Marks E. & Bell M., 2006) En tjänst som implementeras felaktigt kan ge stora problem, speciellt 
om den är återanvänd och innefattar flera organisationer. Det måste finnas metoder för att 
definiera och variera varje tjänst, dessutom hur den får förändras under sin livscykel. Ett sätt att 
undvika fel är att använda sig av t.ex. en SOA-governance strategi (Hurwitz, 2007). SOA 
Governance betecknar det regelverk där systemets ägare, användare och utvecklare 
definieras. Med regelverkets hjälp kan dessa aktörer sedan direkt och indirekt styra systemets 
användningsområde samt funktioner(Malinverno, 2006). Inom SOA finns det två typer av 
tjänster som är återanvändbara (Regnér, 2007). Detta är tekniska tjänster och 
verksamhetstjänster. 
 
Tekniska tjänster: (horisontella tjänster) är horisontella, detta innebär att de är 
återanvändbara av samtliga verksamhetsprocesser, verksamhetsdelar och processdomäner. 
Dessa tjänstetyper kan vara till nytta för flera IT-resurser och tjänster i olika domäner och 
stödjer systemutveckling i alla verksamhetsdelar. 
 
Verksamhetstjänster: (vertikala tjänster) är konstruerade inom en verksamhetsdomän och 
återspeglarverksamhetskoncept och verksamhetshändelser. Denna typ av tjänster bygger på 
verksamheternas händelsedrivna verklighet och borde representera en del av organisationen 
eller ett verksamhetsbehov. Verksamhetstjänster används för integrering av 
verksamhetsprocesser och är lika viktig för intern som extern integration. Intern integrering 
sker mellan system/applikationer inom verksamheten och den externa mellan 
system/applikationer hos andra organisationer. 

Exempel på återanvändning 
Koncepten med SOA är att lånad från den verkliga världen. Varje tjänst tar emot någon sorts 
av input, gör någonting med den via ett sett av regler(logik) och producerar någon sorts av 
output.  
Som exempel en bankautomat(tjänst) som tar in en order(input), kontrollerar tillgängligt 
belopp på kontot(logik) och returnerar önskat belopp(output). Ett annat exempel från den 
verkliga världen är processen av matleverans från en restaurang. I detta fall så tilldelar 
huvudservitrisen(tjänst) bordet till kunden och den tar emot beställningar, kocken(tjänst) 
förbereder maten och till slut så serverar servitrisen(tjänst) maten(se Figur 10). 
 

 
Figur 10: Process för återanvändning (Erl, T, 2005) Modifierad av (Krkic & Dalan, 2008) 
 
Om nu denna restaurang bara serverade mat och det var en stor efterfråga för drinkar, så 
kommer ägaren att införa en ny process i sin restaurang. Detta betyder att den nya 
drinkprocessen kommer att ha exakt samma steg(delprocesser) som matprocessen med 
undantaget att kocken ersätts för bartendern. I den nya processen så är 2 tjänster återanvända, 
huvudservitrisen och servitrisen. Detta exempel markerar tre aspekter av SOA, flexibilitet, 
återanvändning och lös koppling I figuren(se Figur 11) nedan kan vi se hur dem gamla 
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tjänsterna är återanvända i den nya processen, men den utbytta tjänsten i det här fallet är 
kocken. 

 
Figur 11: Process för återanvändning (Erl, T, 2005) Modifierad av (Krkic & Dalan, 2008) 

 
 
 
3.2 SOA som integrationssystem  
I detta avsnitt klarläggs de grundläggande principer för integrationssystem inom en 
tjänsteorienterad arkitektur. 

3.2.1 Integration 

Ordet integration kommer ursprungligen från ordet Integer som i sig är ett latinskt ord och 
betyder ungefär helhet respektive enhet. Den integration som talas i vårt sammanhang är den 
knytpunkten som sammanfogar olika fristående processer till en helhet(system).(Ramsö, 
2005) 
Stefan Ramsö definierar systemintegration som: 
– ”IT-system som på ett kontrollerat och säkert sätt utbyter information med varandra” 

3.2.2 Mål och problem med integration 

Genom att ha en genomtänkt idé om varför och hur man integrerar system så kan man nå 
följande viktiga mål(Ramsö, 2005). 

• Löst kopplade system, vilket innebär att varje 
system inom ett företag skall kunna vara utbytbart 

• Lägre kostnad för förvaltning 
• Minskat personberoende 
 

Företag utan integrationsstrategi budgeterar och bemannar projekt för att nå sina mål och 
mäter oftast på levererad funktionalitet. Det läggs inte mycket energi på den underliggande 
tekniska arkitekturen. Detta gör att dem gör en ny investeringskalkyl inför varje it-
investering, i alla fall på kort sikt. Om företaget däremot skulle ta hänsyn till själva 
arkitekturen skulle det på lång sikt sänka kostnader för it-drift och de slipper nyutveckla nya 
system hela tiden. Genom att inte ha ett flexibelt system(se avsnitt 3.2.3) riskerar de att bli 
mindre konkurrensmässiga jämfört med övriga företag som har välstrukturerade och 
välintegrerade systemlösningar. Detta gäller i högsta grad i branscher där information har ett 
högt ekonomiskt värde och affärsmodeller utvecklas snabbt.(Ramsö, 2005) Detta kan 
sammanfattas på följande sätt enligt Ramsö:  
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”Grundproblemet är alltså inte att man bygger tekniskt undermåliga integrationer – 
problemet är att man inte förmår att ”lyfta blicken” och anamma en strategi för hur 
integrationer skall ske” 
– Stefan Ramsö 2005 
 
Då kopplingen mellan systemen utser en knytpunkt och att dem är gjorde på ett korrekt sätt 
blir sammanhanget i systemet enklare att förstå samtidigt som effektiviteten ökar. Ett problem 
som kan uppstå är att denna typ av sammanhang blir oerhört komplicerat att ”sära på” och i 
det fallet så krävs det ett förstående för helheten i verksamheten. Detta i sig talar om att 
integration ställer högre krav på ledningsnivå och medarbetarnas förmåga, än om 
verksamheten var O-integrerad(Ramsö, 2005). 

 
”Så länge soa begränsas till att omfatta interna processer och applikationer begränsas också 
den potentiella tillväxten. För vilken nytta gör en ”integrerad orderprocess” om den inte 
flexibelt kan utökas till att omfatta kunder och deras gränssnitt? Först när soa kan sjösätta 
tjänster i alla kanaler, inte bara ett fåtal definierade, kan företaget flexibelt välja vilka 
aktörer de vill göra affärer med och hur. NYCKELORDET för att bygga en affärsarkitektur 
som ska kunna infria löftena om flexibel tillväxt är integrering– och inte bara mellan interna 
funktioner, utan gentemot alla upptänkliga kunder, leverantörer och samarbetspartners. Det 
är dags att anamma ett utifrån-och-in-perspektiv på soa.” 
 – Tottie, 2006 

Integrationsförmåner 
Här tas det upp ett antal förmåner som tillkommer med integration 
 

• Återanvändbarhet: Tjänster utgör ett set av operationer som är definierade och 
tillgängliga via ett gränssnitt. Detta gränssnitt möjliggör en interaktion mellan tjänster 
och återanvändning av funktionalitet. 

• Inkapsling: Tjänster på varje lager är starkt inkapslade. Enda sättet att komma åt 
tjänsterna är via gränssnittet. Klienten av tjänsten vet inte och behöver inte veta de 
interna detaljerna av tjänsten. Inkapsling möjliggör återanskaffning av 
implementeringen av tjänsten utan påverkan av det resterande systemet, bara 
gränssnittet och funktionalitet förblir oförändrat. 

• Distribution: Åtkomligheten av tjänsten är inte begränsat till en singel användare 
eller en singel process. Dem kan bli distribuerade mellan olika användare utan 
modifikation i källkoden av klienten. Detta eftersom kommunikationen 
förhoppningsvis är standardiserad(se ansnitt 3.2.4 Standardiserad sätt för integration) 

• Förbättrad pålitlighet: Enskilda punkter av brist och flaskhalsar kan be avlägsnas via 
användning av distribution   

• Behandling: Med separationen av lagren så är det mycket enklare att lokalisera 
tjänster som behövs modifieras. 

• Ökad consistency och flexibilitet: Medan gränssnittet mellan lagren och gränssnitten 
innanför lagren förblir oförändrade, så kan källkoden ändras utan verkan till andra 
delar av systemet 

• Stöd för multiple klienter: Olika klienter har åtkomst till själva logiken via samma 
gränssnitt. (Hurwitz, 2007) 

 
Det är viktigt att klarlägga att integration inte bara är tekniskt utan att det innefattar bland 
annat en bra nivå av organisation och ledning i verksamheten för att bli lyckat. Ledningen 
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behöver först erkänna behovet av integration och att integrationen måste ske på den hela 
affärsverksamheten för att få ett lyckat projekt. En lyckad integration i företaget innefattar att 
företaget måste investerar tillräckligt med resurs och prioriteter i projektet.(Juric m.fl, 2007) 

3.2.3 Löst kopplade samverkande system 

- ”Löst kopplade system, vilket innebär att varje system inom ett företag skall kunna vara 
utbytbart” 
– Stefan Ramsö (2005) 
Om en arkitektur som innefattar att en lösning med system som har gått samman och 
samtidigt kan enkelt avsättas så innebär detta en ”lös koppling”.(Hurwitz, 2007) 
 
“Another important goal is to minimize the impact of modifications and failures on the system 
landscape as a whole. Thus, loose coupling is a key concept of SOA.” 
 - Nicolai Josuttis (2007) 
 
Idag är det markanden som bestämmer, vilket betyder att verksamheten inte har tid att skapa 
nya robusta system hela tiden, därför är verksamheten i behov av snabba, billiga och flexibla 
lösningar, då det talas om lös koppling. Lös koppling konceptet är en typiskt implementering 
för att möta behörigheten av verksamhetsbestigningen, flexibiliteten och fel toleransen. Målet 
med lös koppling är att minimera beroendet. När det är mindre beroenden och modifikationer 
i ett system så förekommer det mindre konsekvenser än i andra system. Lös koppling är en 
princip, det är inget verktyg eller en checklista. När verksamheter designar sin SOA så är det 
upp till verksamheten vilken typ och hur mycket lös koppling dem vill införa(Josuttis, 2007). 
Systemen i sig är inte beroenden av andra och de kan bli blandad och matchad med andra 
system. En viktig aspekt av lös koppling är att de tjänster som tillhandshålls inte har någon 
logik som relaterar till miljön. På grund av denna typ av koppling så kan tjänster vara bundna 
tillsammans dynamisk i real tid och kommer ändå att bete sig som singlar, detta är vad som 
kallas löst kopplade applikationer mellan systemen. (Hurwitz, 2007) 
 
Löst kopplade samverkande system möjliggör verksamheten att utföra vissa saker snabbare 
och mer effektivare. Följande lista specificera vissa saker som är fördelar med denna typ av 
koppling: 
 

• Skapa nya applikationer snabbt genom att använda existerande tjänster 
• Växla ut en tjänst med en annan utan att byta ut applikationen 
• Skapa säkra affärs applikationer snabbt 
• Isolera problem i systemen 
(Hurwtiz, 2007) 

  
Exempel på lös koppling 
Det troligt mest kända exemplet av löst kopplade system är asynkron kommunikation (se 
Figur 12). Asynkron kommunikation menar vanligtvis att sändaren av ett meddelande och 
mottagaren inte är synkroniserade. Det går att tänka på samma sätt som att ett mail sänds. 
Efter att meddelande är sänt så kan sändaren fortsätta att arbete medan den väntar på ett svar. 
Mottagaren kanske inte är tillgänglig (i detta fall inte online) när meddelandet sändes. När 
mottagaren kommer online så får den meddelandet som sändaren skickat och den kan svara 
om det är nödvändigt. 
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Figur 12: Frikoppling av asynkron kommunikation (Josuttis, 2007) 
 
Ett problem med asynkron kommunikation framstår när sändaren måste ha ett svar. Med 
asynkron kommunikation fås inte svaren direkt. Bara för att svaret inte kommer på en gång så 
startar sändaren att arbeta och utföra ett annat uppdrag. När svaret kommer tillbaks så måste 
sändaren måste denna behandla detta på ett lämpligt sätt. Detta innebär att denna måste 
jämföra svaret med det ursprungliga meddelandet genom t.ex. något slags ID. (Josuttis, 2007) 
 

3.2.4 Standardiserad sätt för integration 

”Om man lyfter blicken från varje enskilt it-system och fokuserar på företagets hela 
systemflora, ser man ofta en komplex samling av system och heterogena plattformar (dvs att 
systemen har helt olika arkitektur och/eller teknisk plattform).” 
 – Ramsö 2005 
 
SOA implementeringen kan ske via användning av de programmeringsmiljöer som finns 
möjliga idag, allt från simpel 3GL, C eller Java. För att etablera plattformer så kan dessa t.ex. 
användas. JAVA EE, .NET, och den mest modern och åtråvärda plattformen, 
Webservices(Juric m.fl, 2007). Det talas om ett standardiserad sätt för integration idag, 
Ramsö(2005) anger ett exempel i sitt arbete att när två företag vill integrera med varandra så 
spelar det ingen roll vilket gränssnitt som används mot användarna i systemen, affärsportal 
eller webbservices, det i sig har ingenting med SOA att göra. Men det som har betydelse i en 
SOA arkitektur är att om systemen har inkapslat sina tjänster och att dem är tillgängliga 
genom ett standardiserat gränssnitt. Systemen i sig behöver inte vara standardiserade, dvs. att 
dem inte använder sig av samma teknologiska miljö eller dylikt. Väsentligen är att den 
integrationskommunikationen sker via tjänsteskikt. Annars skulle det behövas en kundunik 
programmering för att göra systemanpassning. Vinsten med SOA är att fokus ligger på 
affärsprocesser än de tekniska bitarna. Tekniken blir affärsstödjande snarare än styrande. Att 
sen i nästa skede kunna bygga nödvändiga tjänster med exempelvis Simple Objekt Acess 
Protocoll(SOAP) och WSDL(se avsnitt 3.1.1) gör inte bara integrationen enklare utan att dela 
informationen och att en viss standardisering initieras.(Ramsö, 2005) 

3.2.5 Integrationsvarianter 

Integrationsarkitektur är vanligtvis byggt i flera lager. Idén bakom detta är att bryta upp 
problemen i flera mindre problem och lösa dessa steg för steg. Därför kan dagens integration 
ses i flera lager. Vanligtvis börjar det byggas integrationsarkitekturer i det lägsta lagret och 
arbeta sig gradvis uppåt. Att utelämna ett lager är en lösning på kort sikt för att skynda på 
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arbetet, men att göra detta gör att det oftast tar längre tid i längden. De viktigaste typerna av 
integration är: 

• Datal-level integration 
• Applikations integration 
• Affärsprocess integration 
• Presentations integration 

 
Data-Level Integration 
Data-level integration fokuserar på att flytta data mellan applikationer med objekt som delar 
samma data omkring dessa olika applikationer. Det är ofta startpunkten där företag startat att 
arbeta med integration. 
Applikations integration 
Applikations integration fokuserar på delningsfunktion – affärs logik; och inte bara ren data 
som i data-level integration. Applikations integration uppnås vanligtvis genom att använda 
olika applikations programmerings interfaces (API). Applikationer som exponerar dess 
funktionalitet genom APIs lager till funktionaliteten i ett programmatiskt sätt utan att använda 
användarens interface. 
Affärsprocess integration 
Affärsprocess integration möjliggör en icke kompromiss support för företagsprocesser i 
företag där existerande lösningar används i egenartade steg av affärsprocesser. Det exponerar 
funktionaliteten som en abstrakt affärsmetod genom interfaces. 
Presentations integration 
Eftersom existerande applikationen är omgjord och inkapslad i mellan skiktet, där de 
exponerar deras tjänster genom hög level interfaces så blir det viktigt att användarna får en 
enad uppfattning av systemet. Så länge användaren använder ärvda applikationer så måste de 
få veta detta. 

- (Hurwitz, 2007) 
 
”Men soa är inte synonymt med integration. Det kan sägas utan att gradera de två begreppen 
på en värdeskala. Integrationsprojekt är tekniska projekt för att få olika system att fungera 
ihop. Arbetet sker på systemnivå, i de flesta fall, för att komma förbi brister i hur system 
interagerar med varandra. Soa-projekt drivs av behovet i verksamheten som behöver nya 
produkter” 
– Pål Krogdahl (2008) 
 
Affär till affärsintegration 
Idag är inte integrationen av applikationer tillräcklig. Det är ett växande behov av att 
möjliggöra 
Inter-enterprise integration, kallas oftast för affärs till affär integration eller e-handel. E-
handelsplatser möjliggör nya utmaningar för att skapa informationssystem. Kraven är idag 
väldigt höga och borta är nu dagarna där företagen kunde publicera offline kataloger på sina 
webbplatser. Vad som förväntas nu för tiden är online, up-to-date information, effektivitet, 
pålitlighet och kvalitet. Även välkända namn från traditionella företag kan nu för tiden inte 
förvänta sig att deras positioner kommer att behållas i en e-handelsmiljö utan att anstränga 
sig. En integrationsstrategi bör beskriva vilka roller som IT speglar i verksamheten, hur den 
bör stödja verksamheten samt vilka regler som berör i IT-miljön för att få en lyckad 
integrering i verksamheten. Det finns många olika ”nivåer” av systemintegration inom SOA, 
en nivå kallas ”låg nivå” som skulle innefatta att två system hämtar data ur samma databas 
och på så vis ”kommunicerar” med varandra. En annan nivå är ”hög nivå” där två system 
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genom WebServices, då internetburna tjänster skickar webförfrågan till ett annat system. De 
saker som verksamheten bör fråga sig och samtidigt utföra innan de börjar integrera sin 
verksamhet med olika system och tjänster så bör de gå över dessa saker för att i slutändan inse 
att en integrationslösning är rätt för deras verksamhet(Ramsö, 2005). 
 
Affärsnytta 

• Varför har vi behov av att integrera system 
• Affärsstrategiskt perspektiv 
• Kostnad/payoff 
• Beskrivning av nuläge och önskat läge 

Modell 
• Integrationsmodell 
• Förvaltningsorganisation 
• Övergripande plan för genomförande 

Regler 
• Integrationsguidelines (patterns) 
• Meddelandetyper 
• Namnstandards 

 

3.2.6 Integrationslösningar 

En viktig punkt för integration är att identifiera, sortera, implementera och förvalta en 
konstant integrationsarkitektur baserad på ett set av interagerade teknologier. (Juric m.fl, 
2007) Integrationsarkitektur handlar om att välja på vilket sätt och vilka regler som ska följas 
för att olika system ska kommunicera med varandra.(Ramsö.2005)  
 

• Point-to-Point 
Säkerställer att endast en mottagare mottar ett speciellt meddelande. Detta sker genom 
att det sändande systemet bestämmer till vilka adresser som det ska skickas till. Om en 
mottagare ändrar sitt sätt att ta emot meddelande måste alla system som har kontakt 
med mottagaren ändras eller uppdateras. Styrkan i point-to-point-integration är 
enkelheten i att verkställa varje integration. 

• Broker 
En broker är en slags tolk som kopplar isär system från varandra. Ett system skickar 
ett meddelande till ett annat system, brokers snappar upp meddelandet och gör om 
formatet så det passar det mottagande systemet. Brokerns uppgift är att ansvara för att 
kommunikationen mellan system fungerar. 

• Meddelandehanterare 
Meddelandehanteraren gör det som brokern gör, men erbjuder dessutom en gemensam 
kommunikationsmodell för de olika systemen. För att ha denna modell krävs det att 
systemen som ska integrera med varandra har en gemensamma meddelande-
definitioner. 
En broker eller meddelandehanterare ger vissa fördelar som, löst kopplade system, 
lägre kostnad för förvaltning och minskat personberoende. 

• Data integration 
Flera system delar samma databaser och blir integrerade via ett logiskt datalager. 
 

• Filöverföring 
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Applikationer skapar med regelbundna intervaller filer med data som ska utbytas 
mellan systemen. Efter att detta är gjort sker ingen mer kontakt mellan systemen. 

• Processintegration 
Använder ett separat processhanteringsverktyg för att beskriva själva affärsprocessen. 
Integrationerna kan bestå av flera olika typer av integrationstopologier och kan också 
bestå av flera samtidiga processer. 

• Publish and Subscribe 
Genom att olika system prenumererar på olika tjänster så tillåter en infrastruktur att 
informationen sprids till dessa system. 

• Delad databas 
Flera system lagrar data på en gemensam databas. Systemen får relevant information 
genom att ett schema hanterar behoven för informationsflödet. 
(Ramsö, 2005) 

 
För att uppnå en viss standardisering i integrationen så bör det användas så få olika 
teknologier som möjligt(Ramsö, 2005). Det är inte nödvändigt att välja bara en teknologi för 
integration, om det uppstår flera olika teknologier är det viktigt att anskaffa ett sätt för dem att 
integrera med varandra(Juric m.fl, 2007). Ett antal fördelar som förekommer med integration 
är(Ramsö, 2005):  

• Större möjlighet till återanvändning och därmed lägre kostnader 
• Större möjlighet till att använda beprövad arbetsmetodik, dvs. att dra nytta av tidigare 

projekterfarenheter och undvika upprepande av misstag. 
• Enklare övervakning och felsökning. 
• Enklare underhåll. 
• Mindre personberoenden. 
• Enklare kravställning mot nya systemleverantörer 

 
Köhantering inom integration 
När det gäller sättet att kommunicera mellan system så finns det en rad olika metoder; Ftp för 
att skicka filer, http för webbprotokollskommunikation, Smtp för att skicka mail etc. Dessa är 
exempel på transportmetoder och har inget att göra med formatet på själva meddelandet. 
Köhantering är ett annat exempel på transportmetod, och fördelen med köhantering är att den 
säkerställer att ett meddelande verkligen kommer fram exakt en gång. När ett mail skickas 
kommer det oftast ingen bekräftelse på att det verkligen kommer fram om inte mottagaren 
skickar en bekräftelse tillbaka. Det finns flera standarder för köhantering, tex. MSMQ och 
MQ Series. En annan fördel med köhanterare är att de lägger meddelanden i en kö i den 
ordning som de kommer fram. Mottagaren kan alltså hantera dem i tur och ordning och 
samtidigt tillåta att det ”fylls på” i andra änden av kön. Ett kö-problem som kan uppstå är när 
t.ex. två system som uppdaterar samma information och sedan skickar det till ett tredje 
system. För att välja den modell som anses bäst får den ansvarige överväga för och nackdelar. 
Ett problem som kan uppstå i köhanteringssystemet är sekvensproblematik, genom att 
tidsstämpla varje meddelande som skickas och sedan låta mottagarens system sortera dem 
efter tidsordning. Problemet då är att det mottagande systemet inte vet hur många meddelande 
som kommer. (Ramsö, 2005) 

3.2.7 SOI 

SOI står för Service Oriented Integration och är en integrationstopologi (dvs. en modell för 
hur man integrerar system). SOI bygger användandet av det som kallas för en ”message bus”, 
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vilket i korthet går ut på att tjänstebaserade system kopplas på ett nätverk (bussen) och att där 
varje system ligger och ”lyssnar” efter anrop från andra system (via Web Services). Varje 
gång ett anrop kommer svarar systemet över nätverket på det sätt som tidigare är bestämt. 
Denna modell kräver att alla system känner till sättet att anropa varandra (definieras med 
hjälp av SOAP och WSDL). Det finns en vanföreställning att message bus/SOI-modellen 
måste användas bara för att systemet är SOA-baserat. Detta är inte fallet, men resonemanget 
kring detta är troligtvis av mer teknisk art än strategisk.(Ramsö, 2005) 
 
3.3 SOA som affärssystem  
Affärssystem 
Ett affärssystem är ett programpaket som tillgodoser ett företags behov av styrning och 
administration. Systemet innehåller ofta moduler för redovisning, order- och lagerbehandling, 
reskontror, produktionsplanering och personaladministration och är vanligen kopplade till en 
gemensam databas som är uppbyggd av flera olika tabeller där data lagras. Funktionaliteten 
anpassas till företaget genom inställning av olika parametrar i de olika modulerna. 
Affärssystem kallas för "Standardiserat verksamhetsövergripande systemstöd" enligt 
Magnusson, Olsson i boken Affärssystem Studentlitteratur 2005. På grund av dess 
komplexitet kompletteras affärssystem ofta med kringsystem för lättare åtkomst till data, till 
exempel budget- rapporterings- och analyssystem. (Campus Kista, 2008) 
 
Affärssystem i verksamheten 
I mitten av nittiotalet hade företagen idén om att all affärsinformation skulle vara samlat på en 
enda plats – affärssystemet. Detta i sig innebar att själv affärssystemen blev extrema kolosser 
som höll all form av data och samtidigt inte tillät andra olika system att utbyta information 
med systemet, men det var alltid affärssystemet som var ”master”. Denna centralisering 
innebar givetvis en hel del fördelar – t.ex. så fanns det en fullkomlig kontroll över datat och 
en standardiserad systemflora. Nackdelen med det hela var att affärssystemet ofta skulle 
byggas om för att anpassas efter verksamheten och därmed bygga verksamheten in sig mer 
och mer i systemet. (Ramsö, 2005) 
 
Nytänkande - SOA som affärssystem 
Numera har markanden svängt till ett nytänkande eftersom verksamheterna inte längre anser 
att ett enda stort kolossalt systemet är bäst på allt. Istället tilläts flera enskilda system som var 
för sig är nyttiga på dess uppgift att arbeta tillsammans. Eftersom företaget vill ha en 
samordning mellan systemen, måste de ”prata” med varandra – dvs. systemintegration har 
blivit affärskritiskt. En annan aspekt på systemintegration är att fler företag bygger 
affärsmodeller som är baserade på att man inte själv står för exempelvis hela 
produktionen/distributionen.(Ramsö, 2005) 

3.3.1 SOA som integrationslösning till affärssystem  

Vid en integration av två eller fler system kan en integrationsplattform användas. Det går att 
låta systemen prata direkt med varandra men då förloras kontrollen över sambandet med 
systemen. Dessutom kostar det en hel del pengar att låta de prata direkt med varandra. 
Grundstenen i SOA består i att ett system(t.ex. ett affärssystem) består av affärslogik som i 
sig presenters i form av tjänster mot omvärlden, en skillnad från tidigare syn är att SOA 
systemen blir mer öppnare mot andra system, tidigare affärssystem har varit byggda för att 
vara slutna med administrera flöden som jobbar mot sina egna deltjänster.(Ramsö, 2005) 
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”Ett affärssystem är för mig ett (eller flera samverkande) system som stödjer ett företags 
huvudsakliga verksamhetsprocesser. Idealbilden (dvs visionen för SOA) är att man ska kunna 
definiera sitt företags processer och sedan kunna koppla systemstöd till de olika delarna i 
processen så att de skapar en helhet oavsett om de olika komponenterna kommer från ett och 
samma system eller om det kommer från flera olika”  
– Ramsö 2005 
 
Denna beskrivning visar inte verkligheten utan att detta är mycket svår uppgift enligt Stefan 
Ramsö, eftersom systemen inte är så SOA orienterande idag som eftertraktat och för att 
verksamheter inte är så processorienterade som i sig skulle vara idealbilden. 
 

 
Figur 13: Illustration av SOA som integration 
 
För att åstadkomma SOA som ett affärssystem så ska systemen vara integrerade och dessutom 
exekvera varandras processer i en integrationsplattform, på det sättet kan den integrationen bli 
kallad SOA som affärssystem. Istället då två system som är löst kopplade och ”bara” 
kommunicerar med varandra genom en integrationslösning så har det uppnåtts SOA som ett 
integrationssystem(se Figur 13). Dessa två står inte i motsats till varandra, dock kan det 
uppstå via att verksamheten ofta börjar med integration mellan olika system för att i slutändan 
kunna bygga lösningar som stödjer SOA som ett affärssystem.(Ramsö, 2005) 
 
3.4 Vår syn på SOA 
I detta avsnitt klarlägger vi det faktorer som vi anser är en realistiskt SOA syn utifrån den 
teoristudien som vi har gjort. 
 
När det talas om SOA så talas det om tjänster, men inte vilka tjänster som helst, dessa tjänster 
ska motsvara en viss typ av resurs för verksamhet i form av olika principer som den ska följa. 
Dessa principer är allt från inkapsling till återanvändbarhet(se avsnitt 3.1.2). Eftersom SOA 
innefattar på svenska en tjänsteorienterad arkitektur så är det i grunden att själva arkitekturen 
ska spegla en viss form av tjänsteanvändning. Vad som menas med tjänsteanvändning är att 
systemen i sig inte får direkt prata med verksamheten, dvs. system exponerar sina tjänster mot 
omvärlden och döljer sin underliggande logik. Då har vi uppåt en form av tjänsteanvändning. 
Däremellan så talas det om integration, integration innefattar att system ska kunna tala med 
varandra. Principen bakom SOA är att systemen ska kunna tala med varandra men på ett löst 
kopplat sätt. D.v.s. att dessa system inte ska ha beroenden till varandra och inte heller vara 
låsta till någon specifik miljö. SOA innefattar att integration i en verksamhet då ska kunna 
hantera dessa system som lös bara komponenter. D.v.s. att systemen i sig ska kunna vara 
enkla att förvalta, ändra, byta ut. I och med det så är den tålbarhet för framtida 
förändringar.(se avsnitt 3.2.2). Samtidigt utifrån detta så ska det kunna identifieras de tjänster 
som verksamheten använder, de system som exponerar tjänsterna och vilken form av 
kommunikationshantering som innefattar, detta i sig innebär en SOA arkitektur för oss. Men 
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vad vi har för syn på SOA som kan skildras från de andra är att vi inte ser SOA som en 
tekniklösning, vad vi menar med tekniklösning är att det inte går att specificera att SOA ska 
använda sig av en viss typ av programmeringsmiljö, kommunikationsspråk(exempelvis 
XML), utan SOA handlar först och främst att hantera tjänster på ett korrekt sätt. Detta går 
bland annat att spegla med vår utvärderingsmall(se kapitel 4) där vi inte har tagit hänsyn till 
teknik. Varför vi inte har tagit del av tekniken inom vår syn på SOA är pga. att vi har förstått 
när det talas om SOA idag så talas det om webservices, bland annat att SOA är lika med 
webservices. Den synen har inte vi tagit åt oss utan vi har ställt fast oss vid Stefan Ramsös 
(2005) definition av att han anser att webservices är en utmärkt metod för att implementera 
SOA men det är absolut inget krav(se avsnitt 3.1.1). Vi anser att det är en korrekt syn på SOA 
med avseende på all litteraturstudie.  
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4 Beståndsdelar för en SOA 
utvärderingsmall 
  

En utvärderingsmall har grundats utifrån de teorier och de centrala områden som har 
åskådliggjorts(se bilaga SOA Utvärderingsmall). 
 
 
Utvärderingsmallen utgör en generell SOA specifikation som kan användas på en verksamhet 
respektive system. Utvärderingsmallen framställer fem olika nivåer som kommer att förklaras 
närmare i nedanstående avsnitt. Varje nivå framställer ett tillvägagångssätt för att fastlägga de 
centrala områden som integration, tjänster och arkitektur, som relaterar till SOA. Nivåerna i 
utvärderingsmallen utgår ifrån att den som utför handlingen ska inleda sin utvärdering med 
första nivån och verka nedåt i specifikationen. Utvärderingsmallen grundar sig på fem olika 
nivåer: 

1. Utformning av tjänster i verksamheten 
2. Återanvändbarhet 
3. Integration 
4. Arkitektur 
5. Implementering 

Vid varje nivåbeskrivning så kommer varje krav att förklaras varför dessa är centrala för en 
SOA utvärderingsmall. På grund av att en SOA syn ska anammas på rätt sätt så börjar 
utvärderingen med att verksamheten först utvärderar sina processer och tjänster(nivå 1). 
Därefter så följer de olika nivåerna som en djupare utvärdering. 
 
4.1 Nivå 1 – Utformning av tjänster i verksamheten 
En tjänst ska motsvara ett visst arbete som utförs till en nytta för någon annan. En tjänst 
definieras ofta till motsats för produkter, som resultat av ett utfört arbete(Ljungberg, 2001). 
 
Den första nivån i mallen fokuserar på de handlingar som utförs i verksamheten. Genom att 
utvärdera dessa principer skapas en strategi för att kunna identifiera de verksamhetsprocesser 
som utgörs i verksamheten. Via dessa identifikationer så ska utföraren kunna bygga upp 
verksamhetstjänster på ett SOA baserat sätt(se avsnitt 3.1.2). Genom att introducera första 
kravet så kan utföraren först ”identifiera affärsprocesser och bryta ner dem till att ha 
identifierat uppgifterna”, via denna handling så introduceras en syn över verksamhetens 
nuvarande processer och en bättre inblick anskaffas(se avsnitt 3.1.3). Via denna inblick så ska 
utföraren göra en ”väldefinierad tjänstebeskrivning” för att identifiera och förstå hur dessa 
tjänster fungerar i verksamheten. Det är viktigt att verksamheten förstår att dessa tjänster ”ska 
utgöra en resurs för verksamheten” (se avsnitt 3.1.2). För att senare förfärdiga 
verksamhetstjänster så är slutpunkten att dessa tjänster är ”löst kopplade”, via denna 
utformning så ”döljs den underliggande logiken” och ”inkapslade tjänster” skapas. 
Samtidigt som gamla tjänster utvecklas så ska nya tjänster vid utveckling ”vara 
komponerbara”, ”autonoma”, ”tillståndslösa”, ”upptäckbara” och ”återanvändbara” så att 
dessa tjänster kan vara medlemmar i andra tjänsteuppbyggnader, samtidigt som de företräder 
logiken från alla typer av tjänster och bara existerar i ett precist område.(se avsnitt 3.1.2).  
När dessa tjänster utvecklas så är det viktigt för verksamheten att förstå hur dessa tjänster ska 
tillhandahållas, detta gör via en utformning av ”tjänstekontrakt”, dessa tjänstekontrakt ska 
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utgöra för verksamheten hur dessa tjänster är formande, hur dem används och vilka 
tjänstemetoder finns tillgängliga.(se avsnitt 3.1.1). Därför är det viktigt att alla tjänster i 
verksamheten utnyttjar samtliga ”tjänstemönster”. 
 
4.2 Nivå 2 – Återanvändbarhet 
Återanvändning kan innebära att återanvända allt i en systemutvecklingsprocess, allt från kod, 
information och systemarkitektur. 
 
Den andra nivån ska belysa för hur utföraren ska kunna forma återanvändning inom 
verksamheten och dess tjänster. Därför är det viktigt att verksamheten utsätts för en 
”systemarkitektur” för att kunna ”identifiera krav på tjänsterna”. Utifrån denna utvärdering 
så ska utföraren ”söka och identifiera återanvändbara tjänster” för att senare kunna ”integrera 
dessa mot verksamheten”. För att komma tillbaka till nivå1 och tjänstuppbyggnader så är det 
viktigt här också att dessa tjänster ska vara med i ”tjänsteuppbyggnader” för att utnyttja 
”maximal återanvändning”. (se avsnitt 3.1.6) 
 
4.3 Nivå 3 – Integration 
Integration kan innebära allt från att system och tjänster inte lever helt isolerade utan är på ett 
sätt kopplade till varandra, men det är också viktigt att inse att integration inte bara är tekniskt 
utan att det innefattar en bra nivå av organisation, ledning och verksamhets nivåer. 
  
Den tredje nivån fokuserar på integration och de aspekter som integration kan innefatta. 
Därför är det viktigt att verksamheten ifrågasätter sitt syfte innan handling. De ”behov”, 
”perspektiv” och ”kostnad” som verksamheten måste investera är de första aspekterna som 
måste ifrågasättas. Vid senare fas av integration så ska en ”modell” skapas som beskriver 
tillvägagångssättet för integration i verksamheten för att bästa möjliga sätt visa hur 
verksamheten har tänkt med sina ”systemintegrationer”. Verksamheten måste se vart dem 
befinner sig i ett ”nuläge” och vart dem vill befinna sig i ett ”önskat läge”. Därför är det 
viktigt att inte bara koppla ihop två system utan att skapa först en ”integrationsguideline” 
som innefattar olika ”meddelandetyper” och ”namnstandards”. (se avsnitt 3.2.1). När denna 
koppling är slutförd så ska integrationen antigen bestå av en eller flera olika 
integrationsvarianter, data-level integration som innefattar dataintegration mellan 
applikationer och objekt, applikations integration som innefattar att verksamheten använder 
sig av olika applikationer som exponerar funktionalitet via API. Affärsprocess integration 
som exponerar funktionaliteten som en abstrakt affärsmetod genom grässnitten samt en 
presentations integration där applikationer är inkapslade mellan skikten och exponerar 
tjänsterna via gränssnitten(se avsnitt 3.2.6). 
 
4.4 Nivå 4 – Arkitektur 
I en miljö med ett antal specialiserade system så tillger IT arkitekturen hur systemen ska 
interagera och tillsammans realisera ett sammanhängande och komplett IT system för 
verksamheten. Arkitekturiska regler för vilka system och tjänster existerar i miljön och hur 
informationen mellan dem tillhandahålls 
 
Den fjärde nivån innefattar en slutsats för alla dessa tre nivåer ovan, vid utförande av dessa 
ovan nivåer så är verksamheten på god väg till att skapa en ”väldefinierad tjänstearkitektur”. 
Då att ha identifierat de handlingsprocesser(tjänsteprocesser) och utfört de ovan nämnde 
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kraven så skapar verksamheten en arkitektur som speglar dem. Vid att ha utfört en 
tjänstebeskrivning och en noggrann integrationsförhållande så kan dessa senare ”identifieras i 
arkitekturen”. De ”löst kopplade system och tjänster” som utfördes innan innefattar att t.ex. 
en handling som skulle inbära en ”avlägsning av system” så skulle verksamheten bli 
”opåverkat” . I och med det så skapas det en grund för ”framtida förändringar”.(se avsnitt 
3.1.5) 
 
4.5 Nivå 5 – Implementering 
Implementering innebär att införa, realisera respektive sjösätta de planer som förekommer 
inför handlingen. 
 
Den sista nivån utgör ett krav för en implementering som ska ske i verksamheten och inte hur. 
”Top Down” och ”Bottom up” nämns som möjliga strategier men dessa ska fastställas från 
verksamhetssyn och inte ett generellt krav. Men utifrån de ovanstående nivåerna så ska 
verksamheten ha anlagt upp en bra syn för hur dessa ska implementeras i verksamheten.(se 
avsnitt 3.1.4) 
 
4.6 Övriga synpunkter 
Här klarläggs de övriga synpunkter som relaterar till utvärderingen och den syn som 
verksamheten kan ha på utvärderingsmallen. 
 
Infallsvinkel för verksamheten 
Vad som tolkas med infallsvinkel för verksamheten beror helt enkelt på den synen som 
verksamheten väljer att tillämpa denna utvärderingsmall på. Flera olika sätt möjliggörs 
beroende på hur verksamheten väljer att se på sin arkitektur och utformning. 
Utvärderingsmallen utgör som sagt de centrala områden som anger SOA. Dock kan dessa steg 
utformas ytterligare och mer ingående som skulle passa den egna synen som verksamheten 
besitter på.   
 
Kommunikation 
Med kommunikation vill vi framlägga som term att det är den typen av teknik som tjänster 
och system kan använda sig av vid kommunikation. D.v.s. att den typen av 
kommunikationssätt (språk) som tjänster och system talar med varandra utsätts inte för något 
krav från utvärderingsmallen utan baseras på de principer verksamheten väljer att utgå ifrån. 
Det som är utgående från denna utvärderingsmall är kravet på kommunikationen. Denna 
lösning har valts ut att vara en mer ett val för verksamheten än en princip i 
utvärderingsmallen. Grunden till detta är att SOA som oftast associeras till webservices(se 
avsnitt 3.1.1) så har vi valt att avlägsna den utvärderingen på grund av att det inte är något 
krav och inte heller någon standard. Därför är den kommunikationen som ska innefatta den 
tekniklösning som väljs är helt upp till den egna verksamheten. 
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5 AgrCom 
I detta avsnitt förklaras det vad den empiriska undersökningen har gett för resultat på ett 
realistiskt sätt. Avsnittet visar de delar vad den empiriska undersökningen har haft som 
centralt område inom AgrCom. Den empiriska undersökningen involverade Christer Ekström, 
utvecklingsansvarig för AgrCom och Hans Löfblad, kontaktperson på Logica.  
 
Christer Ekström som är utvecklingsansvarig på Logica i Borlänge var en av dem första som 
började med AgrCom, hans första uppdrag började på vägverket där dem ville koppla upp 
Agresso systemet, där började hans bana med Agresso. Syftet med AgrCom är till för att 
öppna upp det slutna affärssystemet Agresso, så att de kunder som tillhandahåller Agresso 
kunde arbeta mot systemet utifrån, istället för att direkt sitta kopplat mot databasen. Målet 
med AgrCom var att kunderna inte behöver tala direkt mot systemet och inte behöver känna 
till all logik under, utan att bara arbeta med de gränssnitt som AgrCom tillhandahåller. 
AgrCom är ett paket med funktioner som integreras online med affärssystemet Agresso. 
AgrCom kan kommunicera med andra system i realtid eftersom den bygger på COM-teknik 
och Web Service gränssnitt. Flera olika databashanterare och driftmiljöer kan samverka och 
systemet kan integreras i den befintliga IT-miljön. AgrCom kan ge tillgång till Agressos 
konteringslogik och stödja alla typer av kodkompletteringar och valideringar, allt sker online 
mot databasen. Information kan både lämnas till och hämtas från Agresso via AgrCom, som 
blir länken mellan systemen. Logica påpekar att som användare eller utvecklare så behövs det 
ingen kunskap om hur Agresso-databasen är uppbyggd eller var de är placerade i nätverket. 
AgrCom sköter det själv, att via online kommunikation så slipper verksamheten påverkas av 
dubbellagring av data. Logica har gått ut med systemet AgrCom och framfört att systemet 
stödjer de SOA principer som finns idag. 

 
Figur 14: Logicas illustration av Agrcom (Logica, 2008) 
 
Genom att ge tillgång till Agresso funktionalitet via webbaserat gränssnitt så möjliggörs att 
kommunikationen till Agresso systemet kan ske utifrån det egna systemet, dvs. att användaren 
inte behöver kommunicera direkt mot Agresso(se Figur 14).  
 
5.1 AgrCom – Under skalet 
Detta avsnitt fokuserar på att förklara de principer och funktioner som kan tillhandahållas 
med hjälp av AgrCom  

5.1.1 Funktioner i AgrCom 

Vad AgrCom tillhandahåller för funktioner är dem som finns i Agresso, dvs de funktioner 
som finns i affärssystemet ”kopieras” över till AgrComs gränssnitt. Funktionerna 
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tillhandahålls via webservices i AgrCom där dem publiceras mot de andra 
systemen/användare. Denna typ av funktionalitet fungerar på ett sätt som underlättar för 
användaren som inte behöver känna till logiken under tjänsten. Enligt Christer Ekström(2008) 
så ”publiceras funktioner för andra system i ett gränssnitt som är lättförståligt och 
väldokumenterat, man behöver ingen kunskap om vad agresso är eller hur den fungerar. Det 
är bara att fylla i ett XML schema som metoden beskriver så sköter allt sig själv, det är en 
inkapsling av funktionalitet” 
 

 
Figur 15: Illustration av integration mot Agresso 
 
Vad figuren illustrerar (se Figur 15) är att den funktionaliteten som finns i Agresso mot dess 
användare har förflyttats i form av webbservices för utomstående kommunikation med 
AgrCom. Vad AgrCom tillhandahåller är kommunikationen i form av tjänster till 
verksamheten, vilket möjliggör utomstående kommunikation mot ett slutet system. Men det 
sagt så påpekar Ekström att det inte förekommer någon ny funktionalitet i AgrCom, utan att 
den befintliga har förflyttats till AgrCom. Ekström ger ett exempel att om ett formulär som 
användes i Ekonomisystemet i Agresso har konstruerats om till ett webbaserat gränssnitt i 
form av tjänster(se Figur 15). 

5.1.2 Plattformsteknik i AgrCom 

Den tekniken som finns under AgrCom är ren baserad webservices. D.v.s. Att 
kommunikationen sker webbaserat och i realtid.  

5.1.3 Förvaltning av AgrCom 

Eftersom AgrCom är en standardprodukt så sker förvaltningen internt hos Logica. Kundens 
verkande är att anskaffa en licens som innefattar nya versionshanteringar, underhållsavtal. 
Denna form av licens är en engångslicens. 

5.1.4 Integrationsförhållanden 

AgrCom möjliggör en kommunikation mot det slutna systemet Agresso, genom den 
öppningen mot verksamheten så krävs det en form av integration, Ekström talar om en 
integrationsplattform och en form av modulintegration(se nedanstående avsnitt). Ekström 
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påpekar att det enda Logica tillhandahåller är AgrCom till verksamheten. Därmed får 
verksamheten själva anse hur dem vill integrera AgrCom. Dock påpekar han att AgrCom inte 
är en integrationsplattform utan ett kommunikationsgränssnitt som möjliggör att länka in 
information och hämta information på ett strukturerat sätt. 
 
Verksamhetens integrationsplattform 
Ett sätt att integrera AgrCom mot verksamheten är i form av integrationsplattformer som 
sköter kommunikationen och konverteringen mellan verksamhetssystemen och AgrCom. 

 
Figur 16: Illustration av integrationsplattform 
 
Denna form av integration förekommer då verksamheten själva väljer att implementera olika 
integrationsplattformar, exempelvis BizTalk, enligt Ekström(se Figur 16). Logicas egna kund 
exempel tas upp där ett företag har valt att integrera en annan integraionsplattform mot 
AgrCom. 
 

Logicas kund exempel 

 
Figur 17: FMV illustration av integrationsplattform 
 
Vad denna form av integration utgör, enligt Ekström, är att den möjliggör kommunikationen, 
via konvertering från olika verksamhetssystem, till AgrCom. D.v.s. att den kommunikationen 
som verksamhetens egna system utför skickas in i CoreCom (se Figur 17) och därmed så 
kommunicerar CoreCom med AgrCom och som i sig kommunicerar med Agresso. 
 
En annan form av integration som kan förekomma vid integration av AgrCom är en 
verksamhetsanpassning av de moduler som verksamhetens utgörs av(se Figur 18). Då talas 
det om en modulintegration, modulintegration innefattar att verksamheten ändrar de 
anropsparametrar i den logiska nivån i verksamheten för att kunna kommunicera med 
AgrCom.  
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Figur 18: Illustration av modulintegration 
 
 
Integrationslösningar 
Den formen av kommunikation sker via AgrCom och Agresso är, enligt Ekström, 
komponentbaserat, bland annat så kan kommunikation ske på olika lösningar. AgrCom är 
tillämpat för att kunna integreras bland annat med broker, point-to-point och meddelande 
hantering(se Figur 19). 
 

 
Figur 19: Illustration av Agresso kommunikation 
 
5.1.5 Tjänster 
När det talas om AgrCom i helhet som talar Ekström om att tillhandahållning av tjänster, han 
påpekar att det är vad AgrCom i helhet gör, den tillhandahåller tjänster via Webservices. 
Dessa tjänster som AgrCom tillhandahåller baseras på den funktionalitet som finns i Agresso, 
vad AgrCom utför är att den förflyttar den metoden som finns i Agresso via webbtekniken till 
ett webbgränssnitt. Ekström påpekar att kunden inte alls behöver bekymra sig över vad som 
finns under ytan av allt utan det enda som behövs göras är att fylla i de parametrar som 
AgrCom visar. 
 
I figuren nedan(se Figur 20) beskriver Ekström hur en IT-arkitektur kan se ut för en 
verksamhet, där verksamheten är direkt kopplat till dess olika system, han påpekar att vid 
dessa kopplingar så är det väldigt svårt att uppgradera nya eller gamla system. Verksamheten 
i sig har ett beroende till de system som den är uppkopplad till, om ett fel skulle uppstå med 
ett system så skulle hela verksamheten känna av det. 
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Figur 20: Illustration av beroende tjänstearkitektur 
 
I denna typ av arkitektur kan det vara även väldigt svårt för verksamheten att förstå hur själva 
systemet fungerar för att kunna kommunicera, i vissa fall behöver verksamheten känna till 
den logiken för att kunna använda sig av vissa funktioner och metoder. 
Vad AgrCom gör, enligt Ekström, är att AgrCom tillhandahåller tjänster mot verksamheten 
och att den logiska tekniken är dold(se Figur 21) Ekström påpekar i att denna typ av 
arkitektur så är det väldigt enkelt för verksamheten att utföra vissa systemändringar utan att 
verksamheten behöver påverkas allt för stort.  
 

 
Figur 21: Illustration av tillhandahållning av tjänster 
 
Figuren ovan(se figur 21) illustrera ett sätt som AgrCom tillhandahåller mot verksamheten 
där den lägre nivån av logik är dold medan allt som visas verksamheten är tjänster i form av 
webbservices. Denna typ av arkitektur, enligt Ekström, betyder att verksamheten i sig kan 
enkelt utföra en ny implementering av funktionalitet/logik utan att verksamheten berörs. 
Specifikation 
Tjänsterna som AgrCom tillhandahåller specificeras via ett schema beskrivning, schemat i sig 
är ett XML schema. Enligt Ekström så kan kunden se tjänstspecifikationen via schemat och 
där med att se tjänstens funktionalitet, prestanda och behörighet. Vid tjänsteanvändning så 
kan kunden se schemat, från direktion från Logica, för att kunna använda metoden se dess 
anrops - parametrar samt för att se vilken typ av data som behövs skickas ut respektive 
skickas in. Tjänsterna speciernas via schema beskrivningar, schemat är själv beskrivande. 
Inkapsling 
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Tjänsteinkapslingen sker på en låg nivå där tjänsterna är kopplade till ekonomisystemet 
Agresso och där ingen funktionalitet erbjuds på den högre AgrCom nivån. Tjänsterna har 
ingen logik under sig i AgrCom utan bara ren kommunikation till Agresso. 
 
Upptäckbarhet 
Upptäckbarheten som sker på tjänstenivå sker via WSDL(se avsnitt 3.1.1) där ”Discovery” är 
en standard funktion i AgrCom för kunden att använda. Där i sig beskrivs alla tillgängliga 
tjänster som systemet erbjuder. Ekström beskriver att ett kommando som skrivs med 
”WSDL?” efter en webbtjänst så kommer den att beskriva tjänsten och vilka metoder som 
tjänsten använder och hur dessa används. 
 
Löst kopplade 
Tjänsterna anses vara löst kopplade av Ekström för att tjänsterna i sig inte sätter några 
tekniska krav och som bara utnyttjar tjänster som finns på en lägre nivå.  Eftersom tjänsterna 
inte sätter några tekniska krav därför att webservices är teknologin är universell.  Medan 
AgrComs underliggande del måste vara Windows och komponenetbaserat för att det är 
komponent-objekt som används. Det vill säga att AgrCom som system måste i sig befinna sig 
på en Windows miljö medan tjänsterna som i sig använder sig av Webservices kan befinna sig 
i vilken miljö som helst. 
 
Återanvändning 
Enligt Ekström, så sker återanvändning på en utvecklingsnivå där nya tjänster publiceras med 
återanvändning av begreppsdefinitioner. Där överlagrings metoder som finns i webservices 
förekommer i metoderna. Metoder som utgör en tjänstestruktur för verksamhet/data objekt 
som är centrala och specifika som visas genom en källa. Ekström påpekar samt att vid 
nyutveckling av tjänster så sker en form av återanvändning när två tjänster kopplas ihop, detta 
i sig innebär att en ny tredje tjänst utgör den återanvändningsfaktorn.  
 
Tjänstekontrakt 
Tjänstekontrakt återfinns i varje metod i webservices, Ekström på pekar att Webservices 
teknologin i sig är ett kontrakt eftersom metoden beskriver parametrar i scheman på vilket sätt 
kommunikationen sker på. 
 
Tjänsteuppbyggnader 
Tjänsteuppbyggnader uppstår då nya tjänster utvecklas och bastjänster används. Ekström 
anser att det finns vissa bastjänster som finns tillgängliga för utveckling av nya tjänster. Men 
dessa tjänster måste spegla den funktionaliteten som finns i Agresso.  
 
Tjänsteberoenden 
I AgrCom förekommer det inga tjänsteberoende enligt Ekström, tjänsterna i sig anropar inga 
andra tjänster och är inte heller beroende av varandra. 
 
Tjänster gentemot Agresso 
De tjänster som finns i AgrCom måste spegla Agresso. Enligt Ekström så kan dem utveckla 
nya tjänster som skulle kunna fungera som en nyfunktionalitet som inte speglar den 
funktionen som finns tillgänglig i Agresso men dem väljer inte att göra det. Enligt Ekström så 
orsaken att det kommer innebär problem med avgränsningen. AgrCom ska bara tillhandahålla 
tjänster mot verksamheten och möjliggöra utomstående kommunikation med Agresso. 
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Implementering av nya tjänster 
Eftersom AgrCom är en standardprodukt som inte är anpassad för kunden så anser Ekström 
att implementering av nya tjänster kan ske på så sätt att den måste spegla agresso, bli generell 
och samtidigt gynna andra.  
 
Distribution av tjänster 
Distributionen av tjänster sker via en webbserver som tar emot anropen, det är ingen 
användare som gör anropen till webbservern utan anropet görs av ett anropande system. Dem 
finns på en webbserver där anropen sker, det är ingen användare som gör anropet utan anropet 
görs av anropande system. Ekström påpekar att denna form av distribution och 
tillhandahållning ger störa fördelar till verksamheten som kan stå inför nya framtida 
förändringar. Han påpekar att en verksamhet som fungerar väl har ett fungerande system. Den 
idén att system ska kunna klara av allt är orealistiskt. Därför är denna form av distributionen 
och lös koppling som ger en fördel med nya förändringar och enklare förvaltning 

5.1.6 Realisering av SOA i verksamheter 

Enligt Ekström så är det en viktigt att verksamheten kommer med en syn som speglar att de 
har identifierat sina tjänsteprocesser för att det vara en riktig SOA bild. Vad AgrCom gör är 
att den tillhandahåller tjänster mot verksamheten som, enligt Ekström, är en grund för en SOA 
realisering. Verksamheten måste sedan göra en identifiera sina processer på ett sätt som 
speglar figuren nedan (se Figur 24). 
 
Ideal verksamhetsbild 
Enligt Ekström borde den ideala verksamheten illustrera det sättet som visas i Figur 22, där 
verksamheten har identifierat sina affärsprocesser och har en god syn över sin arkitektur. 
Detta gör att de är redo för att införa och göra förändringar inför framtiden. De flesta 
verksamheter som Logica tillhandahåller uppfyller inte den sortens idealbild tycker Ekström. 
Sen speglar heller inte AgrCom verksamheten utan bara funktionaliteten som finns i Agresso. 
Att realisera löftena av SOA räcker det inte, enligt Ekström, att införa Webservices på knutna 
gränssnitt, utan synen måste lyftas högre till en arkitekturnivå. 

 
Figur 22: Illustration av verksamhetsarkitektur som ideal 
 
En del av SOA realisering 
Enligt Ekström är AgrCom en del av en SOA lösning och en startpunkt för verksamheten att 
utgå ifrån när de vill implementera en SOA baserad verksamhet. I och med AgrCom så kan 
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verksamheten planera sin arkitektur efter funktionerna som tillhandahålls av Agresso i stället 
för att anpassa verksamheten efter en systemarkitektur.  

5.1.7 Flaskhals i form av köer 

AgrCom har inte någon form av köhantering utan det måste enligt Hans Löfblad lösas med 
t.ex. MSMQ som placeras mellan de anropande systemen och AgrCom. Enligt Ekström så 
beror det på att teknologin sätter begränsningen, transaktionsflödet inte är så väl utvecklat till 
webservices som till komponenttjänster. En webbtjänst kan inte underordna en annan 
webbtjänst dvs. att de inte kan läggas samman i en och samma transaktion.   

5.1.8 Enfilig integration 

Tjänsterna i AgrCom tillhandahåller funktionaliteten i Agresso och inte tvärtom. 
Ekonomisystemet kan inte arbeta mot verksamheten genom AgrCom utan det är en enfilig 
kommunikation. Med detta menas att systemet som integreras med Agresso kan lyfta ut data 
från t.ex. Ekonomimodulen(se Figur 23) men Ekonomimodulen kan inte lyfta ut data från 
t.ex. verksamhetens moduler. 

 
Figur 23: Illustration av integration mot Agresso 
 
5.2 Agresso  
Agresso är ett integrerat management och affärssystem. Agresso är ett standardsystem som 
idag finns hos ca 300 privata och 300 offentliga kunder i Sverige. 
 
Agresso Business World – Affärssystemet Agresso 
Agresso´s huvudprodukt heter Agresso Bussiness World (ABW) där stommen ligger på 
Agresso Office, ett verktyg för administration, styrning och rapportering. Agresso Office 
består av en rad tätt integrerade moduler, Ekonomi, Lön och Personal, Projekt, Analyser, 
Rapportering och Logistik. Det är Ekonomimodulen som är den huvudsakliga beståndsdelen i 
Agresso Office, det är även den modul som är mest vanlig bland de kunder som valt Agresso. 
Till ABW finns en mängd olika verktyg som kan användas som stöd för distrubition av 
ekonomisk information, och som ger användarna möjligheten att skapa analytiska och statiska 
rapporter. Rapporterna och förfrågningarna kan skräddarsys för olika användargrupper. De 
två vanligaste verktygen som används är Agresso Browser och Agresso Analyzer. 

• Browser och Analyser ger slutanvändare och administratörer svar på 
specialförfrågningar samt aktuell information för analys. Dessa verktyg kan användas 
med valfri ABW information, med allt från transaktioner till information knuten till 
exempelvis en speciell enhet. 
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• Agresso Browser erbjuder användaren aktuell analytisk information och svar på ad-
hoc frågor, användaren kan själv precisera urvalskriterier, delsummering, rubriker 
samt vilka data som ska ingå i urvalet. Användaren kan sedan välja om resultatet av en 
browserfråga till Agresso Analyzer kan all data göras överskådligt på flera sätt, här 
kan stapel- och crikeldiagram framställas. 

• Excelerator används för att sända resultat från Agresso rapporter, både 
standardrapporter samt användardefinierade rapporter, direkt till Excel och där lägga 
till en grafikformatering. Excelerator producerar kvalitativa utdata för såväl 
presentationer som månadsrapporter på en och samma gång. Resultaten kan sedan 
visas direkt i ABW. En rapport som skapas i Excelerator kan beställas direkt från 
Excel, via rapportmeny i Agresso Office. 

• Webinfo samverkar med samtliga delsystem i Agresso. Webinfo länkas via ett 
eventuellt befintligt intranät och blir genom detta mycket lättillgängligt. Webinfo gör 
det möjligt att på ett enkelt sätt förmedla information till alla från systemen, Från en 
översiktsbild över organisationens resultat kan man zooma sig ner till enskilda 
transaktioner.(Agresso AB) 



 46

6 AgrCom utifrån en SOA avbildning 
I detta avsnitt klarläggs det faktorer som utgör från den empiriska undersökning då 
utvärderingsmallen har tillämpats på AgrCom, samt en sammanfattande analys av själva 
undersökningen. 
 
De fem nivåer som utvärderingsmallen är utformad på tillämpas nu på AgrCom, vid varje 
nivå så förklaras om AgrCom uppfyller dessa krav och varför, samt de krav som inte 
uppfylls(Se bilaga AgrCom – SOA Utvärderingsmall). 
 
6.1 Utvärdering av AgrCom – Nivå 1 – Tjänster 
För att kunna identifiera affärsprocesser och bryta ner dem så ligger kravet på en 
verksamhetsnivå, denna nivå speglar inte det systemet i frågan och baseras på att den egna 
verksamheten utifrån detta krav. En väldefinierad tjänstebeskrivning som beskriver metoden 
för tjänsteanvändning förekommer i AgrCom(se avsnitt 5.1.5). Samtidigt som dessa tjänster 
utgör en resurs för verksamheten genom att spegla den funktionaliteten som finns i Agresso 
mot verksamheten. Dessa tjänster är också löst kopplade för att dem är inkapslade i Agresso 
och att den underliggande logiken är dold. Eftersom tjänsterna är oberoende av varandra och 
tillämpas av AgrCom så är dem löst kopplade gentemot verksamheten, samtidigt som den är 
komponerbara, autonoma och tillståndslösa(se avsnitt 5.1.5). Via webservices tekniken som 
AgrCom besitter på så förekommer det funktionalitet som beskriver tjänstens upptäckbarhet. 
D.v.s. att information om tjänstens utförlighet, typ av data och typ av anslutning finns 
tillgängligt. Vid utformning av nya tjänster så förekommer det återanvändning i form av 
bastjänster som tillämpas(se avsnitt 5.1.5). Kontraktet som ska specificera tjänstens 
funktionalitet, prestanda och behörighet som är ett formellt kontrakt förekommer för 
tjänsterna i AgrCom. Då dessa tjänster utvecklas så använder de sig av samma tjänstemönster. 
 
6.2 Utvärdering av AgrCom – Nivå 2 – Återanvändbarhet 
Designen som speglar Agresso och den funktionalitet som finns utgör en design av 
systemarkitektur förekommer i AgrCom i form av tjänster. De tjänster som utgörs i AgrCom 
specificeras via krav gentemot Agresso. Den funktionaliteten som möjliggör AgrComs 
tjänster speglar Agresso. Dessa tjänster har dock inte sökts och identifierats som 
återanvändbara tjänster. Men dem är integrerade mot verksamheten i form av webservices 
samtidigt som de finns tjänsteuppbyggnader som andra tjänster kan vara medlemmar i vid 
utveckling, dvs. att återanvändbarhet förekommer vid nyutveckling. 
 
6.3 Utvärdering av AgrCom – Nivå 3 – Integration 
Behovet för integration var för att kunna öppna upp Agresso systemet utifrån mot 
verksamheten, där AgrCom kommer in i bilden som en affärsstrategisk handling. Den 
integration som utger är en point-to-point integration mot Agresso och en integration mot 
verksamheten som kan variera beroende på hur verksamheten vill integrera systemet. Den 
integrationen som är mellan verksamheten och AgrCom uppfylls via vissa villkor som 
verksamheten själv kan sätta upp och därmed utveckla en egen strategi för integration. Dessa 
varianter kan variera mellan integrationsplattform och modulintegration(se avsnitt 5.1.4). Ett 
nuläge som visade att Agresso var slutet mot utomstående användare utfördes och via den 
framkallades ett önskat läge som visade hur AgrCom skulle spegla funktionaliteten i Agresso. 
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Samt en förvaltningsplan skapades som innefattade att Logica skulle sköta förvaltningen 
själva via engångslicenser och underhållsavtal. Vid integrering av systemet så innefattar 
AgrCom också meddelandetyperna och namnstandards. Dessa levereras via 
systemspecifikationen vid tillhandahållning av AgrCom till verksamheten. Den 
integrationsvariant som AgrCom består mestadels av en Presentations integration där den 
existerande funktionaliteten i Agresso är inkapslad mellan skikten, i detta fall AgrCom, och 
där funktionaliteten exponeras via Webservices i gränssnittet(se avsnitt 5.2.6).  
 
6.4 Utvärdering av AgrCom – Nivå 4 – Arkitektur 
De grund som utgör för en SOA arkitektur är denna del av AgrCom som möjliggör att 
tjänsterna identifieras och tillhandahålls verksamheten. Detta är en grund för en SOA 
arkitektur(se avsnitt 5.6.2). Dock eftersom arkitekturen inte speglar verksamheten för att den 
arkitekturen bygger helt och hållet på vad verksamheten har för syn på sin egen arkitektur. 
Det samma gäller med att uppgifterna i verksamheten ska kunnas identifieras är helt upp till 
verksamheten. De tjänster och system som senare tillhandahålls till verksamheten utgör en lös 
koppling som ska visas i arkitekturen. Det samma gäller vid avlägsning av tjänst eller system 
så blir verksamheten opåverkat. Arkitekturen speglar också den logiken som verksamheten 
utsetts för, då att den är dold och det enda som tillhandahålls verksamheten är tjänsterna. Med 
det påpekat så tål denna arkitektur framtida förändringar(se avsnitt 5.1.6). 
 

6.5 Utvärdering av AgrCom – Nivå 5 – Implementering 
Denna del av utvärderingsmallen utsätts inte för AgrCom, denna nivå i mallen är upp till 
verksamheten och deras strategier(se avsnitt 5.4.7). 
 
6.6 Analys av utvärdering  
Vad vi har försökt framhäva i denna utvärdering är först och främst att klargöra begreppen 
och termer som kan förekomma mellan oss och Logica. AgrCom anses vara ett 
kommunikationsgränssnitt i termbegreppet hos Logica medan vi har valt att lägga vår 
infallsvinkel med AgrCom som ett integrationssystem, dock upplever vi delar samma 
uppfattning om vad det egentligen är. Utifrån denna utvärdering har vi anskaffat en 
uppfattning av AgrCom som anger att det är ett integrationssystem med tjänstearkitektur som 
uppfyller vissa SOA krav. Men för att klargöra hela SOA begreppet så måste verksamheten 
och den arkitektur som verksamheten har tas i analysen. Denna utvärdering uppfyller inte 
dessa kriterier. Dock har denna utvärdering baserats på AgrCom som ett system av tjänster 
och integration med en mindre inblick på arkitektur. Men för att riktigt anamma SOA så 
måste verksamheten analyseras och de affärsprocesser som är involverade, vilket inte är 
fallet. Om verksamheten väljer att anamma SOA perspektivet så ska dem utgå från sin egen 
verksamhetsarkitektur och inte anskaffa sig system som lösning på deras problem. 

6.6.1 AgrCom - En Tjänstearkitektur  

Det AgrCom uppfyller är att vara en ren baserad tjänstearkitektur som möjliggör 
kommunikation med affärssystemet Agresso. För att AgrCom ska bli kallad SOA baserat så 
har kraven för tjänstearkitektur uppfyllts men dock så förekommer de utomstående krav som 
inte går att applicera på systemet. Dessa krav ställs inför verksamheten och den syn 
verksamheten har på sig själva, genom att bara anamma Webservices på knutna gränssnitt och 
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data så realiserar inte det löftet av SOA. Men vad AgrCom möjliggör är en grund för en SOA 
arkitektur, en arkitektur som visar de affärsprocesser som verksamheten själva har identifierat 
och utvärderat samtidigt som dem tillhandahåller tjänster, i detta fall, AgrCom. Det är viktigt 
att påpeka att synsättet för en SOA arkitektur ska ligga ur verksamhetens egen synpunkt, 
genom den utgången så ska verksamheten utforma sina krav med tanke på att dem bygger sin 
egen lösning för sina egen framtida investeringar. Det är mindre viktigt på vilket infallssätt 
verksamheten anammar denna lösning bara att det lönar sig att utforma en sådan strategi. 
Därför anser vi att AgrCom är en del av SOA(se Figur 24), då den uppfyller den del som ska 
utgöra en startpunkt för att kunna realisera SOA. Verksamheten i sig behöver inte ha 
identifierat sina affärsprocesser och uppgifter för att använda sig av AgrCom och dess 
tjänster, dock är det inte en SOA arkitektur, utan ett SOA som ett 
integrationssystem(AgrCom). Men om verksamheten väljer att anamma sig av en sådan syn 
på sin verksamhet så är AgrCom en bra utgångspunkt för en realisering av SOA. 
 

 
Figur 24: Illustration av SOA och en SOA grund 
 
Figuren ovan(se Figur 24) illustrerar de synsätt som SOA representerar och en form som 
AgrCom representerar. För att i klarhet komma fram till om AgrCom är SOA så kan svaret 
variera till att det är den del av SOA. För SOA i sig är inte bara ett system eller en 
verksamhetsarkitektur av processer utan en helhet av båda delarna som samarbetar 
tillsammans och exekverar gemensamma processer. Ett samarbete mellan dessa delar är enligt 
oss en SOA lösning. Därför en AgrCom en del av SOA som helhet, men som sagt tidigare så 
är det viktigt att ta del av andra faktorer som anger en komplett SOA lösning. Sedan om 
verksamheten skulle implementera AgrCom i sin verksamhet och behålla knutna data och 
gränssnitt så innefattar det att det inte är SOA. Verksamheten kanske tillhandahåller sina 
tjänster i form av AgrCom men verksamheten måste också anamma det synsättet på sin egen 
verksamhetsarkitektur för att kalla sig själva SOA.  

6.6.2 Standardisering inom kommunikation 

Via litteraturstudie har vi bildat oss en uppfattning att SOA oftast associeras med 
Webservices. Vid olika försök till förklaring på vad SOA innebär från olika organisationer 
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och personer så tillkommer begreppet ”SOA använder webservices”, vilket vi inte anser är 
helt korrekt. Enligt oss så är Webservices en bra metod för att implementera SOA men det är 
absolut inget krav. Med det sagt har vi uteslutit Webservices från vår utvärdering eftersom vi 
har inblick på att vara generella med utvärderingen. I det fallet då vi skulle ha angett 
Webservices som en standard och ett krav så angriper vi hela konceptet med SOA. Vår 
uppfattning har byggts upp på att SOA inte är en teknik utan ett tankesätt. Men eftersom det 
talar så mycket om Webservices och alla dess förmåner så är det nog en teknik, som också är 
plattforms oberoende, som anses vara bäst för SOA, den uppfattningen har vi bildat utifrån 
litteraturstudien. Vi anser att SOA kan associeras med Webservices men att det inte bör 
blandas ihop med SOA som ett helt koncept. Det vi försöker framlägga här att det är oviktigt 
att införa en standardisering för SOA, för SOA i sig talar om ett specifikt tankesätt som ska 
tolkas av verksamheten, därmed kan kommunikationen som sker emellan de tjänster och 
system som SOA representerar grundas på en standard. 
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7 Reflektion och diskussion 
I detta kapitel reflekteras de tillvägagångssättet som arbetet formade sig på samt reflektion 
över syfte, mål och framtidslösningar och utveckling inom utvärderingsmallen. 
 
7.1 Reflektion över syfte och mål 
Syftet var att genom litteraturstudier och empiriska undersökningar skapa en uppfattning av 
SOA och principer för en SOA integration, tjänster och arkitektur. En utvärderingsmall 
skapades som visar hur ett integrerat system bör ha för principer utifrån SOA:s perspektiv. 
Utvärderingsmallen tillämpades på Logicas nuvarande integrationssystem, AgrCom, i och 
med detta så bildade vi en uppfattning om AgrCom uppfyller kraven för att bli kallad SOA 
baserat. Målet med arbetet var att genom utvärderingsmallen validera Logicas AgrCom 
integrationssystem. Genom denna validering så har vi uppfattat om SOA principer har 
tillämpas vid utveckling av integrationssystemet. Frågorna som vi ställde oss inför arbetet var: 

• Vad är SOA? 
– Vad vi anser inom detta problemområde så har ställt oss den frågan och besvarat den 

med en viss form av infallsvinkel som var riktad till avgränsningen, dvs integration, 
arkitektur och tjänster. I och med det så har vi besvarat på frågan vad SOA är 
egentligen fast på en annan nivå. 

 
• Vad har SOA för principer och regler? 
– Denna fråga ledde egentligen till för att kunna skapa en utvärderingsmall, denna fråga 

ställde vi oss för att egentligen utpeka de principer och regler som följde inom SOA 
området. Inom avgränsningen så fann vi olika typer av principer och regler som talade 
för en SOA grundsats. 

 
• Hur ser integration, arkitektur och tjänster ut på ett SOA baserat sätt? 
– Denna fråga är en följdfråga till ovannämnda problemet där vi först utpekade 

principerna och därmed satte större fokus på vår avgränsning inom integration, 
arkitektur och tjänster. 

 
• Hur ser en utvärderingsmall ut för SOA? 
– För att klarhet skapa en utvärderingsmall så var vi tvungna att utgå ifrån vissa 

principer och regler, dessa två faktorer lade grund till vår utvärderingsmall som först 
utgick utifrån en litteraturstudie där vi senare formulerade en egen syn på SOA som en 
grund för arbetet. 

 
• Uppfyller integrationssystem AgrCom utvärderingsmallen? 
– Utifrån den studien som visade så insåg vi att SOA var mer än ett system som kunde 
karaktäriseras, den faktorn som till slut visade resultatet var att AgrCom är ett 
tjänstebaserat system och en del av SOA lösning men som beskrivet tidigare så är 
verksamheten en faktor i en SOA lösning, dvs. att det ska mer till för att bli kännetecknad 
som SOA. 
 

Dessa frågor som vi ställde oss anser vi är besvarade på ett så pass realistiskt sätt som möjligt. 
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7.2 Reflektion över tillvägagångssätt 
Den metod och avgränsning som vi utgick ifrån var att koncentrera oss på integration och 
arkitektur samtidigt som tjänster togs till hänsyn. Metoden kretsade runt att analysera de olika 
SOA områden som fanns tillgängliga, dessa områden var specifika i sig men ändå så talade de 
om samma sak. Informationen fanns i massor, det gällde bara att tolka det på olika sätt men 
att sammanställa i samma betydelse. Sättet som arbetet formade sig utgav att all den 
tillgängliga informationen som fanns inom SOA kunde på ett sätt kopplas till den förgående 
informationen. Visserligen visade sig att informationen om SOA talade om en och samma sak 
fast på olika betydelser och formuleringar, i och med detta har vi associerat vårt exempel på 6 
blinda män och elefanten som på ett bra sätt illustrerar hur det egentligen ligger till med SOA 
idag. Exemplet visar också att vi har tagit till den information alla dessa ”6 blinda män” hade 
och bildat en gemensam analys som speglar utvärderingsmallen. 
 
7.3 Reflektion och framtidslösningar för utvärderingsmallen 
Utvärderingsmallen som vi har skapat är inte ett helt koncept angående SOA, den är SOA i 
sin förmån, den är generell, men den är inte fullständig. Detta är på grund av avgränsningen 
som utpekade en infallsvinkel till uppdraget. Utvärderingsmallen är till för att tåla framtida 
förändringar, precis som SOA, den är hela tiden under utveckling för den egna verksamheten. 
Men dock anser vi att vi har fullföljt vårt mål med att utvärdera AgrCom i sin helhet. De 
områden som utvärderingsmallen motsvarade är en täckande SOA syn, den SOA synen har 
varit generell men med tanke på avgränsningen så har den speglat arbetet. En 
framtidsutveckling för utvärderingsmallen kan innebära att fokus istället läggs ner på 
verksamhetsnivå som både kan innefatta integration, arkitektur och tjänster. Denna 
utvärderingsmall kan också fungera som ett andra steg för en SOA realisering där första 
steget kan vara att först utgå från den egna verksamheten och komma till det stadiet där 
processerna kan identifieras(nivå1). Därför är denna utvärderingsmall en generell och 
övergripande SOA framställning, dock ska den inte tas bokstavligen först förrän den egna 
verksamheten har en grundläggande arkitektur att utgå ifrån. 
 
7.4 Reflektion över utvärderingen på AgrCom 
SOA handlar om i första hand att använda tjänster, det anser vi är en utgångspunkt när det 
talas om SOA. För att sammanfatta vad AgrCom är så skulle vi ange att, AgrCom använder 
tjänster. I sin mån så är AgrCom en SOA avbildning där den innefattar de faktorer som 
utmärker en SOA lösning, en tjänstelösning som fungerar som en resurs för verksamheten. 
Sedan om verksamheten inte har tagit del av den synen som AgrCom representerar så har dem 
ingen grund för att kalla sin verksamhet för en tjänstebaserad arkitektur. Här återkopplas det 
som vi har tagit upp tidigare att tekniken egentligen inte är SOA utan en helhetsbild måste ses 
över med faktorer som verksamhetsarkitektur och tjänstearkitektur för att i slutändan befinna 
sig i av att använda en SOA lösning.  
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Bilaga – SOA Utvärderingsmall 
UTVÄRDERINGSMALL 
SERVICE ORIENTED 

ARCHITECTURE 
 

 

EN UTVÄRDERINGSMALL FÖR UTFÖRANDE AV SERVICE 
ORIENTED ARCHITECTURE 
 
 
 

 
I detta avsnitt beskrivs SOA utvärderingsmall som har framställts från de föregående kapitlen 
 
SOA utvärderingsmall – Nivå 1 – Utformning av 
tjänster i verksamheten 
 

 Identifierat affärsprocesser och bryt ner dem till att ha identifierat uppgifterna, dessa           
      uppgifter åtgör era tjänster 
 

 Skapa en väldefinierad tjänstebeskrivning (metod för tjänsteanvändning) 
 

 Dessa tjänster ska utgöra en resurs för verksamheten  
 

 Tjänsterna ska dölja sin underliggande logik(inkapslade tjänster) 
 

 Tjänsterna ska vara löst kopplade 
 

 Tjänsterna ska vara komponerbara 
 

 Tjänsterna ska vara autonoma 
 

 Tjänsterna ska vara tillståndslösa (oberoende) 
 

 Tjänsterna ska vara upptäckbara 
• Vad tjänsten kan utföra 
• Vilken typ av data behövs 
• Typ av anslutning 

 
 Tjänsterna ska vara återanvändbara (se Utvärderingsmall: Återanvändbarhet) 

 
  Tjänsterna ska bestå av två olika kontrakt  
• Formellt kontrakt 
• Abstrakt kontrakt 

 
 Tjänsterna i verksamheten ska kunna utnyttja samtliga tjänstemönster  
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UTVÄRDERINGSMALL 
SERVICE ORIENTED 

ARCHITECTURE 
 

 

EN UTVÄRDERINGSMALL FÖR UTFÖRANDE AV SERVICE 
ORIENTED ARCHITECTURE 
 
 
 

 
SOA utvärderingsmall – Nivå 2 – Återanvändbarhet 
 

 Utför en design av systems arkitektur 
 

 Specificera kraven på de tjänster som behövs 
 

 Sök och identifiera återanvändbara tjänster 
 

 Integrera dessa mot verksamheten 
 

 Det ska finnas tjänsteuppbyggnader som andra tjänster kan vara medlemmar i vid 
tillverkning 
 

 Vid nyutveckling av tjänster ska gamla tjänster kunna återanvändas 
 

 Återanvändning av funktionalitet ska kunna ske vid utformning av tjänster 
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EN UTVÄRDERINGSMALL FÖR UTFÖRANDE AV SERVICE 
ORIENTED ARCHITECTURE 
 
 
 

 
SOA Utvärderingsmall – Nivå 3 – INTEGRATION 
 

 Vid integration ska verksamheten ta hänsyn till dessa frågor: 
 

• Varför har verksamheten behov av att integrera system? 
• Affärsstrategiskt perspektiv? 
• Kostnad för integration? 

 
 Vid integration ska verksamheten utföra dessa modeller: 

 
• Integrationsmodell 

Lösningar för integration: 
o Point-to-Point 
o Broker 
o Meddelandehanterare 
o Data integration 
o Filöverföring 
o Processintegration 
o Publish and Subscribe 
o Delad databas 

• Beskrivning av nuläge och önskat läge 
Lösningar för önskat läge: 
o Låg nivå 
o Hög nivå 

• Förvaltningsorganisation 
• Övergripande plan för genomförande 

 
 Vid integration ska verksamheten utforma dessa uppgifter: 

 
• Integrationsguidelines  

o Rollbeskrivning 
o Spegling av verksamheten 

• Meddelandetyper 
• Namnstandards 

 Integrationslager i olika varianter ska spegla en eller flera av dessa 4: 
 

• Data-level integration 
• Applikations integration 
• Affärsprocess integration 
• Presentations integration 
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SOA Utvärderingsmall – Nivå 4 – ARKITEKTUR 
 

  Tjänsterna som identifierades i verksamheten ska spegla arkitekturen, dessa utgör en 
grund         
       för SOA arkitektur 
 

 Arkitekturen ska spegla verksamheten 
 

 Varje uppgift i verksamheten ska kunna identifieras i arkitekturbeskrivningen 
 

 Tjänsterna och systemen ska vara löst kopplade (autonoma) 
 

 Vid avlägsnande av tjänst eller system ska verksamheten bli opåverkad 
 

 Verksamheten ska endast integrera med tjänsterna(dold logik bakom) 
 

• Verksamheten ska endas tillhandahålla tjänsterna och inte kommunicera med 
systemen och funktionalitet. 

 
 Arkitekturen ska tåla framtida förändringar 
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SOA Utvärderingsmall – Nivå 5– IMPLEMENTERING 
 

  Tjänsterna ska implementeras på något av följande sätt 
• Top Down 
• Bottom Up 
• Kombination av båda 

 
  En fastställd och noggrann integrationslösning ska göras innan implementering 
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Bilaga 2: AgrCom vs SOA Utvärderingsmall 

UTVÄRDERINGSMALL 
SERVICE ORIENTED 

ARCHITECTURE 
 

 

EN UTVÄRDERINGSMALL FÖR UTFÖRANDE AV SERVICE 
ORIENTED ARCHITECTURE 
 
 
 

 
SOA Utvärderingsmall – Nivå 1 – Utformning av 
tjänster i verksamheten 
 

 Identifierat affärsprocesser och bryt ner dem till att ha identifierat uppgifterna, dessa           
      uppgifter åtgör era tjänster 
 

 Skapa en väldefinierad tjänstebeskrivning (metod för tjänsteanvändning) 
 

 Dessa tjänster ska utgöra en resurs för verksamheten  
 

 Tjänsterna ska dölja sin underliggande logik(inkapslade tjänster) 
 

 Tjänsterna ska vara löst kopplade 
 

 Tjänsterna ska vara komponerbara 
 

 Tjänsterna ska vara autonoma 
 

 Tjänsterna ska vara tillståndslösa (oberoende) 
 

 Tjänsterna ska vara upptäckbara 
• Vad tjänsten kan utföra 
• Vilken typ av data behövs 
• Typ av anslutning 

 
 Tjänsterna ska vara återanvändbara (se Utvärderingsmall Återanvändbarhet) 

 
  Tjänsterna ska bestå av två olika kontrakt  
• Formellt kontrakt 
• Abstrakt kontrakt 

 
 Tjänsterna i verksamheten ska kunna utnyttja samtliga tjänstemönster  
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EN UTVÄRDERINGSMALL FÖR UTFÖRANDE AV SERVICE 
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SOA Utvärderingsmall – Nivå 2 – Återanvändbarhet 
 

 Utför en design av systems arkitektur 
 

 Specificera kraven på de tjänster som behövs 
 

 Sök och identifiera återanvändbara tjänster 
 

 Integrera dessa mot verksamheten 
 

 Det ska finnas tjänsteuppbyggnader som andra tjänster kan vara medlemmar i vid 
tillverkning 
 

 Vid nyutveckling av tjänster ska gamla tjänster kunna återanvändas 
 

 Återanvändning av funktionalitet ska kunna ske vid utformning av tjänster 
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EN UTVÄRDERINGSMALL FÖR UTFÖRANDE AV SERVICE 
ORIENTED ARCHITECTURE 
 
 
 

 
SOA Utvärderingsmall – Nivå 3 – INTEGRATION 

 Vid integration ska verksamheten ta hänsyn till dessa frågor: 
 

• Varför har verksamheten behov av att integrera system? 
• Affärsstrategiskt perspektiv? 
• Kostnad för integration? 

 
 Vid integration ska verksamheten utföra dessa modeller: 

 
• Integrationsmodell 

Lösningar för integration: 
o Point-to-Point 
o Broker 
o Meddelandehanterare 
o Data integration 
o Filöverföring 
o Processintegration 
o Publish and Subscribe 
o Delad databas 

• Beskrivning av nuläge och önskat läge 
Lösningar för önskat läge: 
o Låg nivå 
o Hög nivå 

• Förvaltningsorganisation 
• Övergripande plan för genomförande 

 
 Vid integration ska verksamheten utforma dessa uppgifter: 

 
• Integrationsguidelines  

o Rollbeskrivning 
o Spegling av verksamheten 

• Meddelandetyper 
• Namnstandards 
 

 Integrationslager i olika varianter ska spegla en eller flera av dessa 4: 
 

• Data-level integration 
• Applikations integration 
• Affärsprocess integration 
• Presentations integration 
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ORIENTED ARCHITECTURE 
 
 
 

 
SOA Utvärderingsmall – Nivå 4 – ARKITEKTUR 
 

  Tjänsterna som identifierades i verksamheten ska spegla arkitekturen, dessa utgör en 
grund         
       för SOA arkitektur 
 

 Arkitekturen ska spegla verksamheten 
 

 Varje uppgift i verksamheten ska kunna identifieras i arkitekturbeskrivningen 
 

 Tjänsterna och systemen ska vara löst kopplade (autonoma) 
 

 Vid avlägsnande av tjänst eller system ska verksamheten bli opåverkad 
 

 Verksamheten ska endast integrera med tjänsterna(dold logik bakom) 
 

• Verksamheten ska endas tillhandahålla tjänsterna och inte kommunicera med 
systemen och funktionalitet. 

 
 Arkitekturen ska tåla framtida förändringar 
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EN UTVÄRDERINGSMALL FÖR UTFÖRANDE AV SERVICE 
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SOA Utvärderingsmall – Nivå 5 – IMPLEMENTERING 
 

  Tjänsterna ska implementeras på något av följande sätt 

• Top Down 

• Bottom Up 

• Kombination av båda 

 En fastställd och noggrann integrationslösning ska göras innan implementering 
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Fråga 1:  
Skulle du anse att ett integrationssystem med En-till-många relationer är just SOA? 
Eller är det många-till-många ? 
 
Exempel: 

 
 
Formulera gärna ditt svar: 
 
Fråga 2: Vad anser att egenskaperna är för SOA som ett affärssystem och SOA som ett 
integrationssystem? 
Formulera gärna ditt svar: 
 
 
 
Fråga 3: Vad anser du gränsen går för att ett integrationssystem ska bli kallad för SOA 
baserat? 
(Exempel, tjänsterna är lös kopplade, återanvändning finns, dock annorlunda användning av 
meddelandehantering, dvs. ingen XML/WebServices) 
 
Formulera gärna ditt svar: 
 
 
 
Fråga 4: Eric Roch1 anser genom att bara tillägga webservices på framsidan av knutna 
gränssnitt och data inte kommer att realisera löften av SOA.  
Vad anser du om detta? 
 
Formulera gärna ditt svar: 
 
 
 
 

                                                 
1 Teknikchef på Perficient Inc 



 67

Bilaga 4: Intervjufrågor 
 

Empirisk undersökning av AgrCom  
Logica Borlänge 
2008-04-25 
Kl: 10.00 
 
Arman Krkic 
Johan Dalan 
 
 
 
 
 
 
 
Intervju; Christer Ekström 
 
Verktyg: Intervjufrågor, Röstinspelning, Anteckningar 
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Vad gör AgrCom? Vilka funktioner erbjuds? 
Svar: 
 
Hur fungerar AgrCom? Tekniken bakom? 
Svar: 
 
Vilka är målgruppen för AgrCom (Bara Agresso användare?)? 
Svar: 
 
Vad var tanken bakom AgrCom? 
Svar: 
 
Vad är AgrCom?  
Är det affärssystem eller integrationsplattform? Vad menar du med integra.pl/affärssystem?  
Vad anser du är skillnaden mellan integrationsplattform/affärssystem? 
Din definition av integrationsplattform respektive affärssystem? 
Svar: 
 
 
Hur ser förvaltningen ut? Förändringar, Anpassningar, Versionshantering? 
Köper kunden nya versioner? 
Svar: 
 
Hur ser förhållanden ut mellan AgrCom och verksamhetens egna moduler(point-to-point, 
meddelandehantering, XML,Webservices)? 
Svar: 
 
Vilken typ av integration förekommer mellan AgrCom och Agresso? 
Svar: 
 
Kan Ekonomi systemet hämta information från lager?; Isf hur möjliggörs detta? Krav ? 
Svar: 
 
Fördjupningsfrågor: 
 
Tycker du att AgrCom är SOA?  Isf varför? 
Svar: 
 
Är tjänsterna inkapslade? Nås bara via gränssnitt? 
Svar: 
 
Hur ser tjänstekontraktet ut?  (standardiserad deal över kommunikation) 
Svar: 
 
Hur fungerar distributionen av tjänsterna? (begränsat till en singel användare) 
Svar: 
 
Förekommer det återanvändning inom tjänsterna? Isf hur? 
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Svar: 
 
Vad är för krav på de ”egna utvecklade” gränssnitt i de egna verksamheten? 
Svar: 
 
Kan flera användare samtidigt använda sig ut av Agresso tjänster utifrån integrationen? 
Svar: 
 
Vad anser du finns för fördelar respektive nackdelar med denna typ av integration? 
Svar: 
 
Hur ser tillvägagångssättet ut för eventuella ändringar i systemen?; exempel: utbyte/nya 
moduler) 
Svar: 
 
Är det enkelt att göra dessa typer av ändringar i arkitekturen?  
Svar: 
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Bilaga 5: Intervjufrågor 
 

Empirisk undersökning av AgrCom  
Logica Borlänge 
2008-05-06 
Kl: 10.00 
 
Arman Krkic 
Johan Dalan 
 
 
 
 
 
 
 
Intervju; Christer Ekström 
 
Verktyg: Intervjufrågor, Röstinspelning, Anteckningar 
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Vad är Agresso? Vilka funktioner erbjuds? 
Svar: 
 
 
Hur ser uppgifterna ut i Agresso och hur kommer ni åt dem med AgrCom? 
Svar: 
 
Hur specificerar ni tjänsternas funktionalitet, tillgänglighet, prestanda och behörighet? 
Svar: 
 
Är tjänsten upptäckbar, dvs. kan konsumenten finna information om vad tjänsten kan utföra, 
vilken typ av data som behövs, typ av anslutning? 
Svar: 
 
 
Är tjänsterna löst kopplade så att den underliggande tekniska lösningen är frånskild från 
tjänsten, så att själva tjänsten inte har någon programkod som direkt relaterar till en specifik 
IT-miljö? 
Svar: 
 
Kan ni koppla två tjänster tillsammans? 
Svar: 
 
 
Finns det några specifika tjänsteuppbyggnader som andra tjänster kan vara medlemmar i när 
dem skapas? 
Svar: 
 
Finns det några tjänster som är beroende av andra tjänster? 
Svar: 
 
Hur har ni utvecklat tjänsterna efter att ni har sett vad som finns i agresso?  
Svar: 
 
 
Anser du att det finns någon flaskhals i AgrCom och dess lösning? 
Svar: 
 
Sker kommunikation sker via ett tjänsteskikt? 
Svar: 
 
Du kallade AgrCom för ett kommunikationsgränssnitt, vad menar du med ett 
kommunikationsgränssnitt?¨ 
Svar: 
 
Hur sker köhantering? 
Svar: 
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Anser du att kommunikationen mellan systemen är enfilig? Dvs att Agresso inte kan tala med 
verksamheten? 
Svar: 
 
Skulle du anse att AgrCom är ett gränssnitt som tillhandahåller tjänster mot omvärlden? 
Svar: 
 
Vilken tjänst utför AgrCom? 
Svar: 
 
Hur fungerar kommunikationen mellan AgrCom och Agresso? (se ritning) 
Svar: 
 
Hur ser kopplingen ut mellan AgrCom och integrationsplattformen? (Dvs hålet i väggen) 
Svar: 
 
 
 


