
Integration av affärssystem och e-handelssystem

(HS-IDA-EA-01-305)

Emil Asplund (a98emias@student.his.se)

Institutionen för datavetenskap
Högskolan i Skövde, Box 408
S-54128 Skövde, SWEDEN

Examensarbete på det systemvetenskapliga programmet under
vårterminen 2001.

Handledare: Anders Ydremark



Integration av affärssystem och e-handelssystem

Examensrapport inlämnad av Emil Asplund till Högskolan i Skövde, för
Kandidatexamen (B.Sc.) vid Institutionen för Datavetenskap.

2001-06-06

Härmed intygas att allt material i denna rapport, vilket inte är mitt eget, har blivit
tydligt identifierat och att inget material är inkluderat som tidigare använts för
erhållande av annan examen.

Signerat: _______________________________________________



Integration av affärssystem och e-handelssystem

Emil Asplund (a98emias@student.his.se)

Sammanfattning
Denna rapport behandlar ett tämligen outforskat delområde inom elektroniskt handel,
nämligen integration av affärssystem och e-handelssystem. Huvudfrågan i denna
rapport går ut på att undersöka hur företag har integrerat sitt affärssystem med sitt e-
handelssystem. För att besvara huvudfrågan delades den upp i tre delfrågor. Dessa
sökte besvara dels på vilken nivå inom Enterprise Application Integration som
företagen hade integrerat systemen, dels vilka integrationstekniker företagen använder
för att integrera systemen samt dels vilka effekter integrationen medfört för företagen.
För att besvara problemställningen utfördes telefonintervjuer med fyra företag.
Resultatet av undersökningen var att samtliga företag hade integrerat på Enterprise
Application Integrations datanivå, vilket även var den nivå de hade börjat med att
integrera. De integrationstekniker som användes varierade. Det var dock inte särskilt
vanligt att använda nyare integrationstekniker. Integrationen medförde genomgående
positiva effekter för företagen, även om vissa problem kvarstod. Inga större nya
problem uppkom dock.

Nyckelord: Integration, affärssystem, e-handelssystem, integrationstekniker,
Enterprise Application Integration
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1 Introduktion
Elektronisk handel är både nytt och gammalt. Företag har i många år haft möjlighet
att utbyta fakturor mellan företag på helt elektronisk väg, med hjälp av en teknik
kallad Electronic Data Interchange (EDI) (Norris et al., 2000; Luttighuis och
Biemans, 1999). På senare år har e-handeln vuxit explosionsartat (Norris et al., 2000).
Dessutom är det numera möjligt att via det världsomfattande nätverket Internet
bedriva handel direkt mellan företag och slutkund, vilket enligt Norris och West
(2001) antagligen var otänkbart så sent som för ett decennium sedan.

Ett stort antal företag har satsat på e-handel. Det finns även företag som enbart sysslar
med e-handel. Dessa ”rena” e-handelsföretag har enligt Kalakota och Robinson
(2000) fördelen att inte behöva ha alla varor i lagret, utan det räcker att de beställer
dem från sina egna underleverantörer när de får in en kundorder på en viss vara. Detta
innebär i sin tur att företagen kan ha ett närapå obegränsat varuutbud, vilket är en klar
konkurrensfördel jämfört med traditionella företag. Vidare är inga mellanhänder
nödvändiga, vilket gör att slutkunden får sin vara till ett lägre pris än vid traditionellt
inköp (Kalakota & Robinson, 2000).

En stor fördel med e-handel jämfört med traditionell handel är att det med Internets
hjälp är möjligt att kunna bedriva handel dygnet runt, året runt samt att det är möjligt
att nå ut till ett i princip obegränsat antal kunder (Kalakota & Robinson, 2000).

Det finns emellertid en del svårigheter för företag som satsar på e-handel. Kalakota
och Robinson (2000) skriver att för att denna typ av handel skall kunna fungera så
smidigt som möjligt krävs det att kunden kan se ständigt aktuell information 24
timmar om dygnet. Dessutom är det vid manuell inmatning i princip ofrånkomligt att
felaktigheter uppstår.

För att lösa ovanstående problem är det enligt Kalakota och Robinson (2000)
nödvändigt att integrera de båda system som är involverade i e-handel: dels e-
handelssystemet som presenterar information för kunden, tar emot order och skickar
dem vidare, samt affärssystemet, som är ett system som hanterar företagets interna
information som t.ex. lagernivåer.

Genom att integrera företagets affärssystem med dess e-handelssystem kan
informationen ständigt hållas uppdaterad, vilket gagnar både kunden och företaget.
Dock är det, enligt Norris et al. (2000), inte särskilt många företag som hittills har
integrerat de båda systemen.

Integration är någonting som blir allt mer viktigt inom näringslivet och både det att
integrera de olika systemen inom en avdelning, inom företaget samt mellan olika
företag är allihop i högsta grad aktuella. Johannesson et al. (2000) menar att behovet
av att integrera applikationer ökar som en konsekvens av krav från organisationer
samt på grund av att det finns teknologier som stödjer integrationen, speciellt Webben
samt mjukvara för affärssystem.

Det finns många olika typer av integrationstekniker med vars hjälp det är möjligt att
integrera system. En av dessa integrationstekniker, vilken är särskilt avancerad är
Enterprise Application Integration (EAI) (Linthicum, 2000a). Integration kan genom
EAI göras på olika nivåer.

Denna rapport syftar till att undersöka hur företag har integrerat sitt affärssystem med
sitt e-handelssystem, både vad gäller vilka EAI-nivåer de integrerat på, vilka
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integrationstekniker de använder samt vilka effekter integrationen medfört för
företaget.
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2 Bakgrund
Detta kapitel syftar till att ge en tillräcklig information om rapportens ämne för att ge
en förståelse för bakgrunden till problemet och för varför en undersökning behöver
göras.

I kapitlet kommer de begrepp som är viktiga för rapporten att förklaras. Till att börja
med ges en övergripande introduktion till ämnet e-handel. Därefter beskrivs
affärssystem och e-handelssystem. Efter detta följer ett delkapitel som behandlar
ämnet integration. Därpå förklaras integrationstekniker och Enterprise Integration
Application. Slutligen diskuteras olika tänkbara integrationslösningar.

Eftersom läsaren förutsätts vara väl bevandrad med mer allmänna begrepp såsom
informationssystem, Internet och dylikt, så kommer dessa inte att förklaras i
rapporten.

2.1 E-handel
Delkapitlet syftar till att ge en övergripande introduktion till vad elektronisk handel,
d.v.s. e-handel, är. Först ges en kort historik, varefter själva begreppet e-handel
förklaras. Slutligen beskrivs e-handelns tre områden.

E-handel fanns som tidigare nämnts redan innan Internet blev populärt (Amor, 2000).
På 1970-talet var e-handel populärt för finansiella nätverk. Electronic Data
Interchange (EDI, se kap. 2.5.2) fanns också långt innan Internet användes för det.
Dock skulle e-handel inte kunnat vuxit sig så stort utan Internets hjälp. De privata
nätverk som användes på 1970- och 1980-talen var enligt Amor (2000) alltför dyra för
mindre företag.

De första e-handelssystemen var, enligt Wichert et al. (1999), baserade på punkt-till-
punkt-kommunikation, där köparen kommunicerade direkt med säljaren och skickade
order via e-post eller webbformulär. Komplexiteten ökar dock nu, menar Wichert et
al. (1999) jämfört med förr i tiden, med tätare integration mellan företagens interna
system för att tillåta orderdata att elektroniskt överföras mellan företag.

Handel var före Internet begränsad, skriver Amor (2000), speciellt vad gällde tid och
rum. Även om butiken var öppen 24 timmar om dygnet så kunde bara en begränsad
mängd kunder besöka butiken. Dessutom var lagerutrymmet begränsat. Med Internets
hjälp är det däremot möjligt att erbjuda ett i princip obegränsat antal produkter under
dygnets alla timmar. Butiken behöver nämligen bara ha information om varorna; den
behöver inte ha dem alla i lager, fortsätter Amor (2000).

När det gäller själva ordet e-handel har jag har kommit fram till att det råder en viss
språkförbistring eftersom det svenska ordet har två olika engelska motsvarigheter,
med var sin innebörd. De engelska begreppen är e-commerce och e-business. Jag
kommer dock för enkelhets skull att använda det svenska ordet e-handel istället för de
engelska termerna.

Wakid et al. (1999, s. 74) definierar e-handel som “the process of electronically
conducting business among various entities in order to satisfy an organizational or
individual objective”.

Jag är medveten om att denna definition är hämtad från en artikel om objektåtkomst
inom e-handel och därmed måhända inte kan sägas vara lika tillförlitlig som en källa
från en artikel som behandlar e-handel mer allmänt.
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Norris och West (2001, s. 316) definierar e-handel som “the sale or procurement of
supplies and services using information systems technology”.

Av dessa definitioner drar jag slutsatsen att e-handel helt enkelt är ett sätt att bedriva
handel med hjälp av elektroniska media.

E-handel kan, slutligen, enligt Amor (2000) delas in i följande tre områden:

• Intranät, vilka enligt Amor (2000) är en typ av nätverk som används inom
företaget och använder sig av Internetstandarder för att kommunicera.

• Business-to-business (B2B) består av elektronisk handel mellan företag och
körs över företagets extranät (Amor, 2000). Ett extranät består av två intranät
som är sammankopplade via Internet, varigenom två organisationer kan ta del
av varandras konfidentiella data (Amor, 2000).

• Business-to-consumer (B2C) består av elektronisk handel mellan företag och
kunder och är enligt Amor (2000) den vanligaste formen av e-handel. Genom
att företaget kan ha sin katalog tillgänglig på Internet för sina kunder kan
företagen studera bl.a. kundernas köpmönster och således kan företagen få
extra information om sina kunder (Norris & West, 2001; Polsonetti, 2000).
Detta gör att företagen kan erbjuda just sådana varor och tjänster som
kunderna vill ha (Polsonetti, 2000).

2.2 Affärssystem
I detta delkapitel förklaras vad ett affärssystem är och dessutom ges en kort bakgrund
till moderna affärssystem.

I denna rapport kommer affärssystem beteckna samma sak som det engelska
begreppet Enterprise Resource Planning (ERP).

Ett affärssystem består av ett antal integrerade mjukvarudelar vars funktion är att
behandla företags interna transaktioner (Norris et al., 2000). Affärssystemet
organiserar och standardiserar ett företags affärsprocesser och data. Därefter
omformar systemet transaktionsdata till information som kan användas för beslutsstöd
(Norris et al., 2000).

Affärssystem ger enligt Norris et al. (2000) företag den flexibilitet de behöver för att
snabbare kunna svara på kunders behov och för att bättre kunna hantera produktions-
och lagerbehov. Det är också ett bra verktyg för effektiv fördelning av ett företags
resurser samt gör att data uppdateras i realtid (Norris et al., 2000).

Affärssystem brukar allmänt användas för att integrera divisioner inom företag eller
för att integrera hela företag (Kalakota & Robinson, 2000).

Företag kan med hjälp av affärssystem skapa en ny informationsgrund genom att byta
ut äldre system vilka lagrar data på olika sätt (Norris et al., 2000). Att ha alltför
många olika gamla system medför enligt Kalakota och Robinson (2000) stora
kostnader för underhåll.

Affärssystem gör att information blir konsistent (på ett gemensamt sätt) över hela
företaget, vilket ger förbättrad information för analys (Norris et al., 2000; Kalakota &
Robinson, 2000). Enligt Ptak och Schragenheim (1999) leder god information till
goda beslut. Dock förbiser desamma att det även krävs att informationen tillämpas på
rätt sätt.
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Enligt Ptak och Schragenheim (1999) är det viktigt att förstå affärssystemens historia
och utveckling för att förstå deras nuvarande och framtida användningsområde. Jag
skall därför nedan beskriva en kort historik över affärssystem.

Enligt Norris et al. (2000) togs redan på 1970-talet de första stegen till att
systematisera informationsflödet för tillverkningsprocesser. Detta gjordes med hjälp
av mjukvara för Material Requirements Planning (MRP). Kalakota och Robinson
(2000) beskriver att MRP integrerade tillverkningen inom ett företag.

Kalakota och Robinson (2000) skriver att MRP:s uppföljare, kallad Distribution
Resource Planning (DRP) även den kom på 1970-talet och fokuserade på att
automatisera alla aspekter av produktionsplanering och centraliserad lagerplanering.

På 1980-talet kom vidare, enligt Norris et al. (2000), Manufacturing Resource
Planning (MRP II), som kunde hantera betydligt fler funktioner inom företaget
jämfört med sin föregångare.

På 1990-talet kom till sist, skriver Norris et al. (2000), mjukvara för Enterprise
Resource Planning (ERP), det vill säga det som i denna rapport benämns
affärssystem. Denna typ av mjukvara var enligt Norris et al. (2000) var ytterligare
utvecklad och kunde länka alla interna transaktioner. Syftet med ERP är enligt
Kalakota och Robinson (2000) att integrera själva företaget.

2.3 E-handelssystem
Nedan beskrivs vad ett e-handelssystem är samt hur webbplatser kan vara uppbyggda.

Begreppet e-handelssystem har jag inte funnit någon definition på i litteraturen.
Däremot skrivs det ganska mycket i engelskspråkig litteratur om back office och front
office, där back office består av de olika inåtriktade informationssystemen (bl.a.
affärssystemet) medan front office består av de utåtriktade systemen, exempelvis
webbapplikationer, webbservrar och webbplats.

Vissa författare har vidare använt begrepp liknande e-handelssystem men utan att ge
någon närmare förklaring till hur de definierar dessa begrepp: Wichert et al. (1999)
samt Choi och Whinston (2000) har använt begreppet e-commerce system och Norris
och West (2001) har använt begreppet eBusiness system.

I rapporten kommer begreppet e-handelssystem åsyfta den hård- och mjukvara som
företaget direkt använder sig av för att bedriva e-handel. Själva affärssystemet ingår
dock inte i e-handelssystemet, även om det i och för sig indirekt kan användas för att
bedriva e-handel, genom att det kan förse e-handelssystemet med information.

Åtminstone vid e-handel som bedrivs mellan företag och kund, s.k. business-to-
consumer, kan e-handelssystemet till stor del vara detsamma som själva webbplatsen,
eftersom webbplatsen används av kunden för att lägga order och av företaget när det
visar information för kunden. Linthicum (2000b) skriver att en klassisk webbplats har
två tiers, vilket betyder ungefär detsamma som nivåer. Dessa nivåer är dels en
webbserver och dels en webbläsare. En vanlig tvånivå-design är enligt Norris och
West (2001) lätt att konfigurera men kan vara långsam vid användning.

Mer komplexa webbplatser har enligt Linthicum (2000b) tre nivåer. Mellan
webbservern och webbläsaren finns här en databasserver som är ansluten till
webbservern för att förse webbplatsen med data. Traditionella sökmotorer är enligt
Linthicum (2000b) ett bra exempel på webbplatser med tre nivåer.
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Den mest komplicerade arkitekturen har enligt Linthicum (2000b) fyra nivåer och
innehåller förutom databasserver, webbserver och webbläsare även en
applikationsserver. Den sistnämnda är belägen mellan databasservern och
webbservern. Med hjälp av fyra nivåer är det enligt Linthicum (2000b) möjligt att
skapa webbapplikationer som kan byggas ut, återskapas och stödja distribuerad
behandling. Fyrnivåarkitekturen används inte i så stor utsträckning idag men den blir
alltmer populär i takt med att företag behöver säker e-handel.

Hochberg och Wood (2000) hävdar att de flesta client/server-lösningar baserade på
two tier-arkitekturer har varit svåra att bygga ut och inte stött den typ av
transaktionsbehandling som typiska affärssystem har krävt. Dessutom har första
generationens Internetlösningar baserade på Common Gateway Interface (CGI) inte
kunnat stödja integrationen mellan webbaserade system och företagens egna
infrastrukturer. Dagens n-tier-arkitekturer, alltså arkitekturer med många nivåer, kan
dock enligt Hochberg och Wood (2000) erbjuda tjänster både till det grafiska
användargränssnittet och de kundfokuserade Internet/intranät-klienterna (t.ex.
HTML).

2.4 Integration
I detta delkapitel ges en bakgrund till varför det ofta kan vara svårt att få olika system,
att kommunicera med varandra. Därpå följer en förklaring av begreppet integration,
varpå de två olika integrationsvarianterna batch och realtid förklaras. Slutligen
beskrivs ett antal möjligheter och problem vad gäller integration.

Förr i tiden behandlades information enligt Linthicum (2000a) på centraliserade
plattformar. Detta ledde till att processer och data existerade i en homogen miljö,
vilket i sin tur gjorde att det inte var något större problem, förutom en del extra
kodning, att integrera applikationer inom samma maskin. Sedermera ändrades dock
plattformarna och de blev mindre och öppnare. En rad olika faktorer, exempelvis
användarvänlighet och lägre kostnader, gjorde att företagen skaffade den nyare typen
av plattformar. Dock betänkte företagen inte alltid så noga hur den nya teknologin
passade in i den befintliga teknologin, skriver Linthicum (2000a) vidare.

Johannesson et al. (2000) samt Kalakota och Robinson (2000) skriver att företag
traditionellt har varit funktionellt uppdelade, vilket gjorde att applikationerna byggdes
upp runt avdelningar eller funktioner i företag. Enligt Johannesson et al. (2000) är
företag numera mer fokuserade på affärsprocesser, vilka går över gränser såväl inom
som utom organisationer och således ställer nya krav på applikationer. Dock har
applikationerna traditionellt byggts upp efter företagets funktioner, vilket har gjort att
applikationerna inte har kunnat kommunicera särskilt bra med varandra (Johannesson
et al., 2000).

Integration av applikationer är enligt Kalakota och Robinson (2000) “nyckeln” till e-
handel. De hävdar att när en order kommer in till företaget från dess webbplats så
måste webbapplikationen aktivera den rätta svarsfunktionen i företagets försäljnings-,
bokförings-, lagerhanterings- samt distributionsapplikationer. Hittills har emellertid
de flesta företag, enligt Kalakota och Robinson (2000) inte fullt integrerade
infrastrukturer, vilket leder till ineffektiva processer, felaktigheter samt inflexibla
applikationer. Dessutom medför det dataredundans och stora svårigheter att
koordinera systemen (Polsonetti, 2000).
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Företag som inte har integrerat affärssystemet med e-handelssystemet tvingas vidare,
enligt Catalog-international (2000), att manuellt överföra beställningar från e-
handelssystemet till affärssystemet. Detta medför förutom en risk att felaktig data
matas in i systemen och att företaget inte kan ge tillförlitliga leveransuppgifter, även
att företaget inte har kontroll på orderläget på sin e-handelsplats (Catalog-
international, 2000). Detta stycke kommer visserligen inte från en vetenskaplig källa
och kan således inte anses lika tillförlitlig som en vetenskaplig skrift, men innehållet
är dock av vikt och har inte återfunnits i någon annan litteratur.

Enligt Norris och West (2001) kan integration sägas vara uppnått när ett visst antal
komponenter har blivit sammankopplade. Denna tolkning av begreppet integration
kommer att användas i rapporten.

2.4.1 Batch respektive realtid

Det finns enligt Norris och West (2001) två huvudsakliga sätt att integrera system
med en e-handelslösning: batch-orienterat samt realtid.

Batch-orientering innebär, skriver Norris och West (2001), att data sänds mellan två
eller fler maskiner med bestämda tidsintervall. Data som behöver sändas för att
uppdatera information på en annan maskin samlas ihop och hålls kvar lokalt fram till
nästa schemalagda överföringstid. En e-handelsserver som använder batch-orientering
lagrar således ett antal order lokalt och skickar dem vidare till affärssystemet vid vissa
tidpunkter. På samma sätt kan affärssystemet överföra uppdateringar om priser,
produkter och lager till e-handelsservern. Batch-orienterad överföring sker oftast
genom att skicka strukturerade textfiler (Norris och West, 2001).

Med realtid menas att information ständigt hålls uppdaterad (Hernandez, 2000). Med
en realtidsintegration kan e-handelssystemet, enligt Norris och West (2001),
interagera med ett annat system under själva orderprocessen. Detta kan t.ex. innebära
att e-handelssystemet kan ta emot data som är för känslig för att spara i ett online-
system. Ett annat exempel är när en händelse gör att e-handelssystemet skall
uppdatera data i ett annat system. Norris och West (2001) påpekar emellertid att även
om realtid måste vara snabb, är det acceptabelt med några enstaka sekunders
fördröjning.

Det är enligt Norris och West (2001), viktigt att välja rätt typ av integrationsstil
eftersom fel val kan leda till onödiga kostnader eller komplexitet, eller till otillräcklig
funktionalitet.

2.4.2 Möjligheter med integration

För att få nöjdare kunder och snabbare leveranser har många företag börjat länka ihop
olika applikationer inom företaget (Amor, 2000). En integrerad lösning gör att
resurser bara behöver finnas på ett ställe, vilket minskar företagets kostnader (Amor,
2000; Polsonetti, 2000). Dessutom kan information lättare delas både inom och utom
företaget (Amor, 2000; Polsonetti, 2000; Norris et al., 2000).

Ett företag som har integrerat sina system klarar enligt Amor (2000) att stödja
informationsflödet genom många affärsenheter, IT-system och företag. En webborder
som startar i ett visst företag färdas till webbservern, därefter till
webbapplikationsservrar och slutligen in i en databas. Detta system interagerar ofta
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med ett bokföringssystem, ett lagerhanteringssystem och en distributionsapplikation.
Systemen finns på olika plattformar och ”talar” ofta inte samma språk.
Applikationerna kan ofta inte utbyta information direkt med applikationer från olika
tillverkare (Amor, 2000).

Medan många företag har försökt att integrera dessa applikationer tidigare, så har
detta enligt Amor (2000) ofta varit ett dyrt projekt som tvingade dem att skriva kod
för varje applikation för att integrationen skulle fungera. Detta krävde omfattande
kunskap om programmering och system och dessutom blev systemen svåra att
underhålla. Med modernare integrationstekniker är det dock enklare att få
applikationerna att kommunicera. Genom att länka ihop alla företagets applikationer
är det numera möjligt att skapa en miljö som klarar av att motstå förändringar i
omvärlden. Det är enklare att ta bort eller lägga till applikationer, eftersom det
grundläggande meddelandesystemet, som länkar ihop applikationerna, inte förändras.
Detta gör, skriver Amor (2000) vidare, att arkitekturen blir flexibel och kan snabbt
anpassas till nya behov.

2.4.3 Problem med integration

Kalakota och Robinson (2000) ser följande nackdelar med att integrera
webbapplikationer med företags interna system med hjälp av integrationsteknologi
kallad middleware (se kap. 2.5.1): För det första är en sådan integration dyr och
tidskrävande. Vidare är ett företags affärsregler och data ofta utspridda över många
olika applikationer. Redundans medför felaktigheter och kostsamma
integrationsförsök. Slutligen är uppgraderingar dyra.

Norris och West (2001) skriver att ett av de stora problemen med att integrera system
är att det i systemen brukar finnas ”dirty data”, d.v.s. onödig data som måste rensas
bort innan systemen skall integreras.

Ett annat problem som Norris och West (2001) tar upp är att affärssystem brukar
stängas ner ibland för att bearbeta data eller på grund av att underhåll behöver göras.
Dock behöver en online-katalog vara tillgänglig dygnet runt för att företaget skall dra
full nytta av sin e-handelssatsning. En kompromiss som Norris och West (2001)
föreslår är att kunder kan logga in och lägga order närsomhelst men att ordern inte
verkställs förrän affärssystemet går igång igen.

Ett ytterligare problem är enligt Altman (2000) att företag ofta inte har någon central
planering eller dokumentation över applikationsintegration, vilket gör att
kopplingarna blir svåra att ändra eller återanvända. Altman (2000) gör således en
parallell till den ”spaghettikod” som kan uppstå när ett program har justerats alltför
många gånger.

2.5 Integrationstekniker
Detta delkapitel syftar till att beskriva dels vad en integrationsteknik är och dels ge ett
antal exempel på integrationstekniker av olika slag. Både äldre och nyare
integrationstekniker beskrivs.
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2.5.1 Middleware och integrationstekniker

En vanligt förekommande term i integrationssammanhang är middleware. Detta är ett
begrepp som kan ha många olika betydelser. Nedan tas några av dessa definitioner
upp.

Linthicum (2000a, s. 120) skriver att ”middleware is basically any type of software
that facilitates communications between two or more software systems”. Denna
definition är i och för sig bred, anser Linthicum (2000a), men han motiverar
definitionen med att middleware kan vara så enkelt som en ren kommunikationskanal
mellan två applikationer eller så avancerad som delning av information och logiska
exeveringsmekanismer.

Campbell et al. (1999, s. 1) ger också en bred, generell definition, genom att hävda att
” middleware refers to any software layer that is placed above the distributed systems
infrastructure [..] and below the application”.

Middleware är alltså som synes ett ganska abstrakt begrepp, samtidigt som dess
funktion är konkret. Av definitionerna framkommer att middleware är helt enkelt en
slags mellanhand som underlättar kommunikation.

Linthicum (2000a) skriver att middleware döljer komplexiteten hos det underliggande
operativsystemet och nätverket för att förenkla integrationen av olika system i
företaget. Campbell et al. (1999) har ett liknande resonemang och skriver att
middlewares huvudsakliga roll är att abstrahera komplexiteten och olikheten hos
distribuerade infrastrukturer för att på så sätt kunna erbjuda en enklare
programmeringsmiljö för utvecklare av distribuerade applikationer.

Middleware har således en uppgift som liknar operativsystems, eftersom ett
operativsystem enligt Silberschatz & Galvin (1998) har till uppgift att erbjuda en
miljö som är bekväm och effektiv för användaren genom att abstrahera hårdvarans
komplexitet och agera som en mellanhand mellan hårdvaran och användaren.

Charles (1999) skriver att e-handel är beroende av middleware för att hjälpa system
att utföra snabba och säkra transaktioner mellan olika miljöer. Ett annat viktigt
användningsområde för middleware som han tar upp är företags kommunikation med
kunder, affärspartners och anställda (Charles, 1999). Middleware kan även användas
till att integrera affärssystem med webbaserad teknologi (Norris et al. 2000)

Den bästa sortens middleware är enligt Norris et al. (2000) helt neutral och tillåter
vilken som helst typ av affärssystem kan kopplas ihop med diverse olika e-
handelsapplikationer.

I rapporten kommer dock inte begreppet middleware att användas. Det begrepp som
används är istället integrationsteknik. Detta görs därför att jag anser att
integrationsteknik kan sägas vara bredare än middleware då middleware kan
definiteras som att det underlättar kommunikation mellan system. Det västentliga för
denna undersökning är emellertid att ta reda på vilka tekniker som används för att
integrera systemen, exempelvis vilken eller vilka tekniker som används för att
överföra data från ett system till ett annat.

Vidare delar jag upp integrationstekniker i två grupper: äldre och nyare. Detta
motiverar jag med att de äldre är, som framgår av kapitel 2.5.2 nedan, mer begränsade
i flera avseenden än de nyare.
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2.5.2 Äldre integrationstekniker

För att ge en förståelse för skillnaden mellan gårdagens mer begränsade
integrationstekniker och dagens flexiblare sådana, kommer nedan några av de äldre
integrationsteknikerna beskrivas.

Remote Procedure Calls (RPCs) är den äldsta typen av middleware, skriver
Linthicum (2000a). De är även den enklaste typen att förstå och använda. Med hjälp
av RPC är det möjligt att anropa en funktion i ett program och utföra den i ett annat
program eller på en annan maskin. Genom att anropa procedurer så döljer RPCs
komplexiteten hos nätverket. RPC är en hårt kopplad synkron process (Linthicum,
2000a).

Meddelandeorienterad middleware (Message-Oriented Middleware, MOM) används
enligt Linthicum (2000a) för att koppla ihop applikationer som kör på olika
operativsystem, vanligen genom att använda sig av en teknik kallad message queuing.
Charles (1999) skriver att meddelandeorienterad middleware kan förflytta information
mellan olika distribuerade applikationer eller mellan distribuerade komponenter inuti
en applikation.

Enligt Linthicum (2000a) skapades meddelandeorienterad middleware för att lösa en
del problem som fanns med Remote Procedure Calls. Meddelandeorienterad
middleware körs enligt Leymann (1999) samt Linthicum (2000a), till skillnad från
RPC, asynkront vilket är en fördel då det innebär att applikationerna kan fortsätta att
köra även när meddelanden skickas. Meddelanden är dessutom små vilket gör dem
lätta att hantera, skriver Linthicum (2000a) vidare.

Amor (2000) skriver att meddelandeorienterad middleware tillåter applikationer att
utbyta data i realtid och att denna typ av integrationsmjukvara används i traditionella
stordator- och transaktionsmiljöer.

Figur 1. Punkt-till-punkt-kommunikation. (Efter Johannesson et al., 2000).
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Följande nackdelar finns hos traditionell middleware som använder sig av message
queuing (t.ex. meddelandeorienterad middleware) eller Remote Procedure Calls,
enligt Linthicum (2000a):

• Den främsta begränsningen är, skriver Linthicum (2000a), att de bara erbjuder
punkt-till-punkt-lösningar (se figur 1). Detta betyder, förklarar Johannesson et
al. (2000), att varje applikation är direkt kopplad till alla andra applikationer.
Johannesson et al. (2000) menar att denna lösning kan fungera för en mindre
mängd applikationer. Dock blir det snart komplext när länkar till fler system
behöver skapas (Johannesson et al., 2000; Linthicum, 2000a). Om ett företag
har alltför många punkt-till-punkt-länkar så kan enligt Linthicum (2000a)
företaget inte ha någon central kontroll och dessutom begränsas möjligheten
att reagera på förändringar.

• Ett annat, ännu större, problem som Linthicum (2000a) ser med traditionell
middleware är att det kräver att stora ändringar genomförs i de systemen som
skall kopplas samman.

• En ytterligare nackdel med traditionell middleware är att den är dyr
(Linthicum, 2000a).

EDI (Electronic Data Interchange) är en standard för utbyte att strukturerad
information mellan olika företags datorer (Amor, 2000). Enligt Norris et. al (2000)
samt Luttighuis och Biemans (1999) är Electronic Data Interchange (EDI) en
teknologi som traditionellt har möjliggjort e-handel mellan företag. Både Amor
(2000) och Luttighuis och Biemans (1999) påpekar dock att EDI har varit dyrt,
medfört tidskrävande standardisering och implementation. Luttighuis och Biemans
(1999) tillägger även att EDI bara har kopplat ihop data, inte processer.

Amor (2000) förklarar att när ett företag väl har implementerat EDI så måste var och
en av dess affärspartners också implementera det, därav den höga kostnaden. EDI via
Internet skulle däremot vara ett betydligt billigare alternativ, hävdar Amor (2000).
Norris et al. (2000) skriver att webbteknologi är ”många-till-många”, alltså det är inte
nödvändigt att implementera kopplingarna för sig, utan hårdvara och mjukvara kan
interagera mellan många medverkande parter. Enligt Amor (2000) håller XML (se
kap. 2.5.3) på att ersätta EDI:s funktionalitet i allt fler företag.

Skriptspråk som t.ex. Perl eller CGI är, skriver Norris och West (2001), det enklaste
sättet att integrera affärssystem med e-handelssystem. Skript gör att kunders
förfrågningar kan passera från företagets webbserver till det interna systemet. Skriptet
formaterar om informationen som kunden skickat ut och skickar det vidare till
företagets interna system. Därefter skickar skriptet tillbaka resultatet och presenterar
detta för kunden via en webbläsare på ett sätt som gör att det ser ut som att
informationen hade hämtats från den lokala servern, d.v.s. webbservern (Norris och
West, 2001).

Skript ger enligt Norris och West (2001) en snabb, billig lösning till vissa
integrationsproblem men de är begränsade till att bara kunna hantera enklare
applikationer. När mer komplexa applikationer behövs, är det ofta nödvändigt att
använda en mer sofistikerad integrationsteknik. För detta ändamål kan middleware,
t.ex. distribuerade objekt, användas, för att kunna exempelvis sammanställa en kunds
inköpshistorik, där produkter, priser och kundposter finns lagrade på olika
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företagsinterna system. Distribuerade objekt erbjuder dessutom utbyggbarhet (Norris
och West, 2001).

2.5.3 Nyare integrationstekniker

Nedan ges en beskrivning av nyare typer av integrationstekniker. Dessa är inte lika
restriktiva som de äldre utan kan användas för mer avancerade ändamål.

Message brokers (se figur 2) är, skriver Linthicum (2000a), egentligen en form av
meddelandeorienterad middleware men de fungerar på ett annorlunda sätt. En
message broker är nämligen enligt Linthicum (2000a) en ”intelligent” mellanhand
som styr flödet av meddelanden mellan applikationer. Message brokers kan flytta
meddelanden från vilken typ av system till vilken annan typ av system som helst
genom att ändra formatet på meddelandena så att de är förståeliga för det system som
tar emot meddelandena, skriver Linthicum (2000a) vidare.

Message brokers gör att inga förändringar behöver göras på applikationerna
(Luttighuis och Biemans 1999). De ser även till att meddelanden levereras i rätt
ordning och i rätt sammanhang för applikationen (Linthicum 2000a). Skillnaden
mellan message brokers och EDI ligger i att message brokers kan koppla processer
istället för enbart data som EDI gör (Luttighuis och Biemans, 1999). Kopplingar
baserade på message brokers kan lätt byggas ut (Luttighuis och Biemans, 1999). Om
en av applikationerna ändrar format så behöver nämligen bara en enda koppling, den
till message brokern, ändras (Johannesson et al., 2000).

Figur 2. Message brokers. (Efter Johannesson et al., 2000).

Distribuerade objekt (distributed objects) kallas enligt Charles (1999) även för Object
Request Brokers (eller ORB:s). Norris och West (2001, s. 233) ger en koncis
definition av objekt: ”Objects are no more than pieces of closely related processing
and data”. Distribuerade objekt är små applikationsprogram som använder
standardgränssnitt och protokoll för att kommunicera med varandra (Linthicum
2000a). Distribuerade objekt uppträder som middleware när ett objekt begär tjänster
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från ett annat objekt eller komponent (Charles, 1999). Objektet tar då emot förfrågan,
skickar det vidare till rätt server och returnerar sedan resultatet till klienten.

Enligt Linthicum (2000b) är de två vanligaste standarderna för distribuerade objekt
Common Object Request Broker Architecture (CORBA) och Distributed Component
Object Model (DCOM). Linthicum (2000b) skriver vidare att protokoll för objekt kan
ha tillstånd, vilket är en fördel jämfört med HTTP-protokollets funktionalitet.

Komponentbaserad distribuerad middleware erbjuder enligt Campbell et al. (1999)
verkligt återanvändbara mjukvarudelar och går därmed ett steg längre än distribuerade
objekt. Applikationer kan utvecklas genom att koppla ihop komponenter från en
mängd olika leverantörer (Campbell et al., 1999).

Databasorienterad middleware underlättar kommunikationen med en databas oavsett
det är från en applikation eller en databas (Linthicum, 2000a). Databasorienterad
middleware används vanligtvis som en mekanism för att utvinna information från
antingen lokala eller avlägsna databaser (Linthicum, 2000a).

Databasorienterad middleware fungerar enligt Linthicum (2000a) med följande två
grundläggande databastyper:

• Call-level interfaces, vilka erbjuder åtkomst till hur många databaser som helst
genom ett väldefinierat gränssnitt. Exempel på call-level interfaces är JDBC
och ODBC.

• ”Native database” middleware, som bara kommer åt en enda databas genom
just denna databas egna åtkomstmekanismer. Trots begränsningen med att
bara kunna komma åt en viss databastyp så har denna typ av middleware även
fördelar, nämligen att den ger ökad prestanda och åtkomst av alla lägre delar
av en viss databastyp.

Transactional middleware koordinerar enligt Linthicum (2000a)
informationsförflyttning och metoddelning mellan många olika resurser. Dock är
transactional middleware inte så bra på att dela infomation. Dessutom måste
”målapplikationernas” källa, liksom för äldre typer av middleware, ändras för att dra
nytta av transactional middleware.

Enligt Linthicum (2000b) finns det två viktiga typer av transactional middleware:

• TP-monitorer, vilka lägger till ytterligare ett lager teknologi för att behandla
affärsapplikationer mellan webbservern och databasen. Dessutom erbjuder de
några avancerade möjligheter för att behandla applikationer.

• Applikationsservrar tillhandahåller en centraliserad server som kan hantera
information från många olika resurser, till exempel databaser och
applikationer. En nackdel är att applikationsservrar är dyra.
Applikationsservrar använder andra typer av middleware, exempelvis Remote
Procedure Calls och meddelandeorienterad middleware. Linthicum (2000b)
hävdar att applikationsservrar fungerar bra för webborienterad
applikationsutveckling samt integration med de interna informationssystemens
metoder och processer. Detta beror på att applikationsservrar erbjuder en av de
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bättre lösningarna för att skapa så kallade portaler vilka åstadkommer ett
gemensamt gränssnitt för många olika applikationer och datakällor.

Process brokers (se figur 3) är enligt Johannesson et al. (2000) en utökning av
message brokers. Förutom att hantera formatkonverteringar, kapslar process brokern
även in den processlogik som de sammankopplade applikationerna har. Genom att
samla all processlogik på en enda plats är det sedan möjligt att studera, analysera och
förändra processerna via ett grafiskt gränssnitt (Johannesson et al., 2000).

Figur 3. Process brokers. (Efter Johannesson et al., 2000).

XML är enligt Tittel (2000) en sorts formellt språk som kan användas för att beskriva
andra språk och som tillåter användare att definiera och använda egna termer och
”genvägar”. Detta gör det enklare att uttrycka det unika innehåll och relationer som
kan finnas mellan innehållselement, menar Tittel (2000).

XML har enligt Amor (2000) blivit en standard för informationsutbyte. XML används
i industrin på ungefär samma sätt som EDI för att utbyta information på ett
strukturerat och fördefinierat sätt. Skillnaden mellan EDI och XML är att EDI bara
accepterade en begränsad mängd strukturer och det kunde ta åratal för att nya
informationsstrukturer skulle bli standard. XML gör det betydligt enklare att skapa
nya datastrukturer, skriver Amor (2000) vidare.

Många företag har börjat använda XML till att integrera sina befintliga applikationer
och utbyta data mellan olika plattformar och databassystem (Amor, 2000).

2.6 Enterprise Application Integration
I delkapitlet beskrivs vad Enterprise Application Integration (EAI) är, vad det kan
användas till samt på vilka nivåer det är möjligt att åstadkomma en integration inom
EAI.

Linthicum (2000a, s. 3) skriver att ”EAI is the unrestricted sharing of data and
business processes among any connected applications and data sources in the
enterprise” (kursivt i originalet).
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Enterprise Application Integration kan ses både som en integrationsteknik i sig själv
eller ett sätt att använda integrationstekniker för att åstadkomma olika former av
integration. Enligt Charles (1999) anser många att EAI är den viktigaste nya typen av
middleware. Dessutom använder sig EAI själv av middleware, enligt Linthicum
(2000a). De typer av middleware som är viktigast för EAI är Remote Procedure Calls,
meddelandeorienterad middleware, distribuerade objekt, databasorienterad
middleware, transactional middleware samt message brokers (Linthicum, 2000a).

EAI skiljer sig dock, enligt Linthicum (2000a), från traditionell middleware på
följande sätt:

• EAI fokuserar både på integration av processer på affärsnivå samt data, medan
traditionell middleware är rent dataorienterad.

• EAI stödjer återanvändning samt distribution av affärsprocesser och data.

• EAI tillåter användare som inte har så god förståelse för applikationernas
detaljer att integrera applikationerna.

Anledningen till att använda EAI är enligt Linthicum (2000a) att företag vill kunna
dela data och processer utan att behöva göra stora förändringar i applikationer eller
datastrukturer. Med hjälp av EAI är det, skriver Billington och Allen (2000), möjligt
att placera ett speciellt integrationslager mellan företagets applikationer. Detta lager
underlättar underhåll av datauppkopplingar och format samt applikationernas olika
affärsregler. Detta är, menar Billington och Allen (2000), en klar fördel över punkt-
till-punkt-lösningar. En annan fördel de nämner är att EAI inte kräver hårdkodade
gränssnitt. Integration med hjälp av EAI gör vidare att system kan fortsätta köra även
om ett annat system kraschar. Detta är möjligt genom att meddelanden kan placeras i
en central kö och nås av andra applikationer när så behövs (Billington & Allen, 2000).

Linthicum (2000a) beskriver några ytterligare tillfällen då företag kan komma att dra
stor nytta av EAI:

• När applikationer och data inte finns i samma miljö.

• När organisationer har slagits samman.

• När företaget har ”okontrollerad” arkitektur och svårhanterliga
applikationsutvecklingsprojekt.

• När företaget har stora distribuerade system med många olika plattformar och
protokoll och systemen är till för att stödja många, kanske flera tusen,
användare.

Dessutom skriver Linthicum (2000a) att EAI är viktigt för affärssystem. Dessa system
fungerar i och för sig bra på egen hand, men när de skall dela resurser med
affärssystem av andra fabrikat, eller med andra typer av applikationer, fungerar de
inte lika tillfredsställande.

Ett tillfälle när EAI inte är nödvändigt är enligt Linthicum (2000a) vid de tillfällen när
ett företag använder sig av ett enda serverbaserat system med några enstaka
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applikationer. När applikationer och data finns i samma miljö är de nämligen lättare
att integrera, vilket gör EAI överflödigt.

Integration med hjälp av EAI kan enligt Linthicum (2000a) göras på någon eller några
av följande nivåer:

• Datanivå (Data level). EAI på datanivå består av de processer, tekniker och
teknologi som krävs för att förflytta data mellan datalagringsenheter. Ett
exempel är när information utvinns från en databas och efter en eventuell
bearbetning medför att en annan databas uppdateras.

• Applikationgränssnittsnivå (Application interface level). På denna nivå kan
gränssnitten utökas för att kunna komma åt affärsprocesser och information.
Integration på denna nivå är mest användbar för att koppla samman olika
paketlösningar (t.ex. affärssystem). För att integrera dessa system måste
applikationsgränssnitten användas för att komma åt både processer och data,
utvinna information, göra om informationen till ett format som passar den
mottagande applikationen samt överföra informationen. För detta ändamål
hävdar Linthicum (2000a) att message brokers (se kap. 2.5.3) tycks vara den
lämpligaste lösningen.

• Metodnivå (Method level). Integration på denna nivå har syftet att dela den
affärslogik som finns i ett företag. En viss metod, t.ex. en metod för att
uppdatera en kundpost, kan således nås från hur många applikationer som
helst. Applikationer kan då komma åt varandras metoder utan att behöva
skriva om varje metod utifrån varje enskild applikation.

• Användargränssnittsnivå (User interface level). Detta är det mest primitiva
tillvägagångssättet och på denna nivå kopplas flera applikationer ihop via
deras gränssnitt. Ett exempel är att de serverapplikationer som inte tillåter
åtkomst på databas- eller affärsprocessnivå kan nås genom applikationens
användargränssnitt med hjälp av denna typ av integration.

Företag som integrerar applikationer brukar enligt Linthicum (2000a) börja med att
integrera på datanivå för att sedan eventuellt integrera på högre nivåer (gränssnitt eller
metoder). En fördel med att börja integrationen på datanivå är att det finns ett antal
tekniker som gör att information enkelt kan överföras mellan databaser. Dessutom
behöver endast en liten del, eller ingen alls, av den underliggande strukturen förändras
i de inblandade applikationerna.

2.7 Tänkbara integrationslösningar
Många typer av integrationstekniker kan, enligt Altman (2000) vara tänkbara för att
skapa en ”integrerad infrastruktur” i ett företag. Några exempel som ges är
dataorientering (såsom filöverföringar och databasorienterad middleware), objekt- och
komponentorienterad middleware samt meddelandeorienterad middleware.
Dataorientering är de mest beprövade lösningarna men är inte alltid särkilt lämpade
för de föränderliga miljöer som e-handel innebär. Objekt och komponenter tillåter
sammanhängande design och återanvändning men är svåra att formge.
Meddelandeorientering innebär flexibilitet, utbyggbarhet och pålitlighet, men är
mindre bra för vissa typer av tätt sammanhängande, interaktiva applikationer, skriver
Altman (2000) vidare.
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För att få reda på vilka integrationstekniker, och även EAI-nivåer, som verkligen
används för att integrera affärssystem med e-handelssystem samt även vilka effekter
en integration ger för ett företag, vore det önskvärt att utföra en undersökning om hur
företag har integrerat sitt affärssystem med sitt e-handelssystem.
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3 Problem
I detta kapitel beskrivs rapportens problemområde varefter en problemprecisering
görs. Därpå avgränsas problemområdet och slutligen redovisas undersökningens
förväntade resultat.

3.1 Problemområde
Icke-integrerade system medför, vilket har betonats i föregående kapitel, stora
problem för företag. Exempelvis får företagen problem med redundant eller felaktig
information, långsamma uppdateringar och koordinationssvårigheter (Kalakota &
Robinson, 2000; Polsonetti, 2000; Catalog-international, 2000). Genom att integrera
systemen kan dessa problem undvikas. Integrerade system minskar företagets
kostnader och förenklar informationsförflyttning inom och utom företaget (Amor,
2000; Polsonietti, 2000).

Integration är speciellt viktigt när det gäller e-handel: om inte affärssystemet och e-
handelssystemet är integrerat så kan det i slutändan, på grund t.ex. av inaktuell eller
felaktig information, leda till missnöjda kunder och att företaget inte kan få ut
tillräckligt mycket av sin e-handelssatsning.

3.2 Problemprecisering
I min litteraturstudie upptäckte jag, att bland de få skrifterna som överhuvudtaget
behandlade integration av affärssystem med e-handelssystem, handlade nästan
uteslutande alla om de ekonomiska fördelarna med en sådan integration. Dock lyste
mer detaljerade undersökningar av hur dessa system kan integreras med sin frånvaro.
Således anser jag att en undersökning av de mer tekniska aspekterna av integrationen
är relevant.

I denna rapport kommer jag därför undersöka följande:

Hur har företag integrerat sitt affärssystem med sitt e-handelssystem?

Denna undersökning är viktig att göra dels eftersom det, som tidigare nämnts, mig
veterligen inte har gjorts någon liknande undersökning. Området är nytt och
outforskat och en dylik undersökning skulle kunna vara till hjälp både för forskningen
samt för de företag som ämnar utföra en sådan integration.

För att besvara huvudfrågan har jag delat upp den i ett antal delfrågor vilka
tillsammans ämnar ge svar på huvudfrågan:

• På vilken eller vilka av Linthicums (2000a) EAI-nivåer utfördes
integrationen? Varför valde företagen att integrera på just dessa nivåer? Är
någon viss nivå att föredra?

• Vilka integrationstekniker används vid integrationen? Varför valde företagen
just dessa tekniker? Är några specifika tekniker att föredra?
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• Vilka effekter fick företaget av integrationen? Vilka problem löstes? Fanns det
problem som integrationen inte kunde lösa? Skapades nya problem i och med
integrationen?

Förutom att undersöka de rena tekniska aspekterna av integrationen har jag som synes
även med en delfråga som inriktar sig på de effekter som integrationen medförde. Jag
anser att denna är viktig att ha med för att kunna utvärdera vilken nytta företagen har
haft av integrationen. De effekter som avses är exempelvis att företaget kan ha fått
ökad prestanda, sparar tid eller liknande.

3.3 Problemområdesavgränsning
Undersökningen avgränsas till att inte gå ner på alltför djup teknisk nivå. Detta
innebär att jag inte går in på särkilt stor detaljnivå när det gäller att ta reda på exakt
hur företagen har integrerat systemen, utan jag avser istället att få en helhetsbild.

Jag avgränsar mig även till att undersöka större företag då de båda systemen i sig samt
även integrationen är kostsamma vilket medför att det inte är särskilt troligt att mindre
företag har gjort denna typ av integration.

Den viktigaste avgränsningen är dock att jag bara ämnar undersöka företag som redan
har integrerat de båda systemen. Jag kommer således inte att undersöka företag som
inte alls har integrerat dem eller som håller på att integrera systemen.

3.4 Förväntat resultat
När de gäller EAI-nivåerna antar jag att företagen har integrerat systemen på
åtminstone datanivå, eftersom systemen då uppdaterar varandras data, vilket är viktigt
när de gäller e-handel där aktuell information av särskilt stor betydelse.

Jag antar även att företagen har använt sig någon form av nyare integrationstekniker,
exempelvis distribuerade objekt eller process brokers, eftersom de äldre
integrationsteknikerna troligtvis är alltför begränsade för ett så dynamiskt område som
e-handel.

Jag förväntar mig vidare att integrationen har fått positiva effekter för företaget. Även
om integrationen möjligtvis inte har löst alla problem, anser jag nämligen att en
åtminstone någorlunda god integration är bättre än ingen integration alls, då problem
som exempelvis redundans då kan undvikas.
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4 Metod
I detta kapitel beskrivs vilka möjliga metoder som finns för att besvara
problemställningen, varefter den mest lämpliga metoden väljs ut. Slutligen beskrivs
upplägg av intervjuer.

4.1 Möjliga metoder
För att samla in data till vetenskapliga undersökningar finns ett antal olika metoder
som kan användas. Några av dessa metoder finns beskrivna i Patel och Davidson
(1994). För att besvara problemställningen i denna rapport anser jag att tre av de
metoder som Patel och Davisson (1994) beskriver är relevanta: litteraturstudie,
enkäter samt intervjuer. Nedan beskrivs dessa närmare och dessutom förklaras hur de
kan användas för att besvara problemställningen.

4.1.1 Litteraturstudie

De vanligaste källorna för inhämtande av kunskap är enligt Patel och Davidson (1994)
böcker, artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter samt rapporter. I böcker finns
oftast någon form av sammanställning och systematisering av kunskap inom ett visst
problemområde. Eftersom böcker tar en förhållandevis lång tid att skriva och
publicera finns de nyaste rönen oftast att läsa i artiklar, rapporter och
konferensskrifter (Patel & Davidson, 1994).

Den kunskap som inhämtas från litteraturen omfattar enligt Patel och Davidson
(1994) dels kunskap från teorier och modeller, dels kunskap från tidigare
undersökningar inom området. Teorier och modeller ger förklaringar eller försök till
förklaringar om hur olika variabler relaterar till varandra. Tidigare undersökningar
kan bidra till att precisera vad som skall undersökas samt bidra till kunskap om hur en
undersökning kan genomföras (Patel & Davidson, 1994).

En litteraturstudie gör att det är förhållandevis lätt att kunna besvara
problemställningen genom att helt enkelt läsa material som tidigare är skrivet om hur
företag har integrerat systemen. Det skulle genom en litteraturstudie antagligen vara
möjligt att få reda på en större mängd information om många olika företags
integrationslösningar. Eftersom det inte finns särskilt mycket material skrivet om just
detta innebär det dock stora svårigheter att hitta material, vilket är en stor nackdel.

4.1.2 Enkät

Enkäter och intervjuer är tekniker för att samla information som bygger på frågor
(Patel & Davidson, 1994). Enkättekniken bygger på att respondenten besvarar
frågorna skriftligt i ett formulär som är konstruerat för ändamålet (Dahlström, 1970).

Enkäter är ett slags frågeformulär som kan skickas per post eller fyllas i under
övervakning av den som sköter undersökningen (Patel & Davidson, 1994). Den grupp
individer som är målet för en enkätundersökning brukar kallas population (Ejlertsson,
1996). Eftersom det sällan är möjligt att undersöka alla individer i en population,
d.v.s. utföra en så kallad totalundersökning, är det vanligt att dra ett stickprov ur
populationen, där ett antal individer undersöks (Ejlertsson, 1996). Om stickprovet har
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tagits korrekt, skall det sedan vara möjligt att utifrån stickprovet dra generella
slutsatser om hela populationen (Ejlertsson, 1996).

Ejlertsson (1996) ser ett antal fördelar med enkäter. För det första är kostnaden är
lägre per respondent i jämförelse med intervjuundersökning. Dessutom kan
enkätundersökningen göras på ett större urval än intervjuundersökningen. Enkäter kan
vidare göras inom ett större geografiskt område. Eftersom frågorna i en enkät är
standardiserade så presenteras alla frågor på samma sätt för alla respondenter.
Dessutom kan respondenten överväga sina svar i sin egen takt.

Ejlertsson (1996) ser även ett antal nackdelar med enkäter. För det första ger enkäter
oftast större bortfall än intervjuundersökningar. Dessutom kan frågeformuläret heller
inte innehålla lika många frågor som vid intervju. Det är slutligen inte heller möjligt
att ställa lika komplicerade frågor som vid en intervju, eftersom oklarheter inte kan
förklaras.

Om enkäter skulle användas för att besvara problemställningen så skulle det kunna
möjliggöra att få in information om ett stort antal företags integration. Dock skulle
enkäter inte kunna ge särskilt djupgående information.

Vad gäller både enkäter och intervjuer finns det enligt Patel och Davidson (1994) två
faktorer som bör tas i akt: graden av standardisering och graden av strukturering.

Graden av standardisering har att göra med hur frågorna utformas och ordnas. Helt
standardiserade intervjuer innebär att exakt samma frågor ställs i exakt samma
ordning till de olika respondenterna (Patel & Davidson, 1994). Om intervjufrågorna
istället formuleras under intervjuns gång kallas detta att intervjun har låg grad av
standardisering (Patel & Davidson, 1994).

Graden av strukturering avgör hur fritt respondenterna kan tolka frågorna utifrån egna
inställningar och tidigare erfarenheter. Om frågor med fasta svarsalternativ används,
är frågorna helt strukturerade, medan ostrukturerade frågor karakteriseras av att de är
öppna för tolkning av respondenten (Patel & Davidson, 1994).

Enkäter har enligt Ejlertsson (1996) alltid en hög grad av standardisering, medan
intervjuer kan ha varierande grad av strukturering.

Om enkäter skulle användas för denna undersökning faller det sig naturligt att ha en
hög grad av standardisering, eftersom enkäterna skall skickas ut till ett antal
respondenter och det finns antagligen ingen orsak att ändra enkätfrågorna vid olika
utskick. En annan anledning till att inte ändra frågorna är att om frågorna ändras så
blir även svaren annorlunda.

Det skulle vidare vara en klar fördel att ha en hög grad av strukturering om enkäter
användes vid undersökningen. Eftersom intervjuaren inte finns i närheten när
respondenten fyller i enkäten är det nämligen viktigt att respondenten kan besvara
enkäten utan större problem.

Data kan bearbetas på ett kvantitativt eller kvalitativt sätt. I en kvantitativ bearbetning
används statistiska metoder för att analysera information i numerisk form (Patel &
Davidson, 1994). Kvalitativ bearbetning innebär däremot att tolka textmaterial (Patel
& Davidson, 1994). Dessa två bearbetningssätt kan dock, skriver Patel och Davidson
(1994) även kombineras.
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Vid användning av enkäter anser jag att en kvantitativ bearbetning är att föredra,
eftersom det kan röra sig om ett stort antal respondenter som har besvarat enkäten.
Genom att t.ex. använda grafer och tabeller för att bearbeta dessa data blir det mer
överskådligt.

4.1.3 Intervju

Intervjuer bygger på att intervjuaren ställer frågor till en bestämd person, som kan
kallas uppgiftsgivare eller respondent, för att därefter registrera svaren (Dahlström,
1970). Respondenten behöver alltså inte själv skriva ned svaren, vilket är en av de
saker som skiljer intervjuer från enkäter. Intervju innebär enligt (Ejlertsson, 1996) en
direktkontakt mellan intervjuaren och den som blir intervjuad.

I Patel och Davidson (1994) finns två typer av intervjuer beskrivna: telefonintervju
och besöksintervju. Även Ejlertsson (1996) nämner att information vid intervjuer kan
samlas in via personlig intervju, vilket kan sägas vara detsamma som besöksintervju,
alternativt telefonintervju.

Vid telefonintervjuer ringer intervjuaren till respondenten istället för att göra ett
besök. En fördel med detta är att intervjuaren inte behöver färdas långt för att besöka
respondenten. Graden av personlig kontakt är dock mindre än i en besöksintervju.

Vid besöksintervjuer besöker intervjuaren respondenterna på plats i företaget eller
motsvarande. En fördel med detta är att graden av personlig kontakt är större än i en
telefonintervju. Det är lättare för både intervjuaren och respondenten att förklara sig
med hjälp av exempelvis bilder eller demonstration av programvara. En nackdel är att
intervjuaren kan behöva färdas långt för att träffa respondenten.

För att underlätta för intervjuaren samt minska eventuella registreringsfel kan tekniska
hjälpmedel, t.ex. bandinspelning, användas vid intervjun (Dahlström, 1970).

Om intervjuer skulle användas för att besvara problemställningen skulle mer ingående
frågor kunna ställas vilket skulle ge en djupare förståelse än vad enkäter kan ge. Dock
skulle inte lika många respondenter medverka eftersom intervjuer medför mer arbete
och tar mer tid i anspråk än enkäter. En nackdel med intervjuer vore dock att det inte
skulle kunna gå att få lika generaliserbara resultat som vid en litteraturstudie eller
enkätundersökning eftersom inte lika många respondenter kan medverka.

Vad gäller standardisering skulle även en intervjuundersökning dra fördel av att vara
standardiserad, så att samma frågor kommer i en likalydande ordning. Dock finns det
vid intervjuer även möjligheten att ställa någon extra fråga eller liknande, om så
skulle visa sig behövas.

Graden av strukturering skulle däremot kunna variera mellan frågorna. Vissa frågor
skulle behöva ge mer utförliga svar medan andra skulle ge koncisa svar. Beroende på
vilken typ av fråga som avsågs, skulle alltså graden av strukturering variera.

Vad gäller bearbetningen av data skulle en intervjuundersökning till skillnad mot
enkäter snarare vara av en kvalitativ typ, eftersom en större mängd information skall
bearbetas än vad som skulle framkomma från en enkätundersökning.
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4.2 Val av metod
Efter att ha beskrivit de metoder som är relevanta för undersökningen skall nedan
diskuteras hur de olika metoderna passar för att besvara problemställningen, d.v.s.
”Hur har företag integrerat sitt affärssystem med sitt e-handelssystem?”. Slutligen
väljs en eller flera metoder ut.

En litteraturstudie skulle kunna vara ett alternativ för att studera hur olika företag har
integrerat affärssystemet med e-handelssystemet. På grund av att det i princip inte
finns någon litteratur skriven om just detta ämne, anser jag dock att en litteraturstudie
inte är lämpligt att använda i min undersökning. Hade det funnits mer litteratur om
området skulle dock en litteraturstudie säkerligen kunna besvara problemställningen
och kvaliteten på resultatet hade säkerligen kunnat vara ganska hög, även om
informationen om företagen antagligen inte skulle vara lika aktuell som om den
härrört från en enkät- eller intervjuundersökning.

Enkäter skulle göra att ett stort antal företag kunde svara på hur de har integrerat.
Dock är det inte lika lätt att få mer utförliga svar som i intervjuer. Eftersom det
antagligen är få företag som har integrerat systemen så är det viktigt att kunna få
utförliga svar av de få företag som medverkar i undersökningen. Kvaliteten på en
enkätundersöknings resultat skulle nog kunna vara hög. Om en enkätundersökning
skulle användas för denna undersökning skulle det nämligen innebära att många
företag kunde svara på hur de integrerat systemen vilket skulle ge ett generaliserbart
resultat.

Intervjuer gör det möjligt att erhålla mer utförlig information än vad som är möjligt
med enkäter, på grund av möjligheten för respondenten att svara fritt. Detta är en
fördel då det inte på förhand är känt exakt vilka svarsalternativ som kan fås. En
förutsättning för att göra enkätundersökningar är trots allt att kunna strukturera upp
frågorna strikt. En nackdel med intervjuer jämfört med enkäter är att det inte är lika
lätt att få in stora mängder svar från många respondenter. Även kvaliteten på resultatet
från en intervjuundersökning skulle troligtvis vara hög. Om en intervjuundersökning
skulle användas för denna undersökning skulle det nämligen innebära att företagen
kunde svara utförligt om hur de integrerat systemen, vilket skulle ge en djupare
inblick i enskilda företags integration än vad en enkätundersökning skulle kunna
möjliggöra.

Alla de ovan beskrivna metoderna skulle alltså kunna besvara problemställningen.
Dock är det en klar nackdel vad gäller litteraturundersökningen att det finns såpass
lite litteratur skrivet om området. Enkäter skulle inte kunna ge riktigt så ingående svar
på hur företag har integrerat systemen. Intervjuer skulle däremot kunna ge ingående
svar på hur företag har integrerat sitt affärssystem med sitt e-handelssystem. Jag anser
således att intervjuer är den metod som bäst skulle kunna besvara problemställningen
och ge bästa möjliga kvalitet på resultatet. Sålunda väljer jag att använda intervjuer
för att söka besvara rapportens problemställning.

Av de två typerna av intervjuer som beskrivits tidigare, väljer jag att använda
telefonintervjuer. Detta motiverar jag med att det troligtvis inte finns särskilt många
företag som har integrerat systemen, vilket gör att det kan bli långa resvägar för att
träffa vissa respondenter, om företagen finns utspridda i stora delar av landet.
Telefonintervjuer medför dock nackdelen att det inte går att se själva systemen i
användning samt att det är svårare för båda parter att göra sig förstådda.
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4.3 Upplägg av intervjuer
Intervjufrågorna kommer att ha en ganska hög grad av standardisering genom att
samma frågor ställs till alla respondenter och att frågorna ställs i samma ordning i
varje intervju. Intervjufrågorna kommer däremot ha en lägre grad av strukturering då
det är nödvändigt att ha ganska öppna frågor där respondenten berättar om systemen,
integrationen och liknande i mer allmänna ordalag.

För att få med att erfordlig information från intervjuerna avser jag att spela in dem på
band, med respondenternas tillåtelse.

Vidare avser jag att intervjua de som är ansvariga för företagets e-handelssatsning,
eftersom det är dessa personer som har störst allmän inblick i e-handeln. Dock kan det
hända att dessa personer inte är särskilt insatta i tekniken. Om så är fallet kan
informationen i intervjun behöva kompletteras med en del information som någon
teknikkunnig tillhandahåller.

Slutligen avser jag att mestadels använda kvalitativa metoder för bearbetningen av
data eftersom materialet troligen kommer att bestå av en omfattande textmassa.
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5 Genomförande
I detta kapitel beskrivs det tillvägagångssätt som användes för att besvara
problemställningen. Först beskrivs hur de medverkande företagen valdes ut samt hur
intervjuerna genomfördes. Därefter görs en kort presentation av medverkande företag
och respondenter. Slutligen värderas materialet och erfarenheter från undersökningen
delges.

5.1 Intervjuer
För att kunna besvara problemställningen genomfördes intervjuer per telefon.
Intervjufrågorna finns i bilaga 1 och själva intervjuerna i sammanfattad form finns i
bilagorna 2 till 5.

5.1.1 Val av företag

För att hitta företag som kunde medverka i intervjuerna började jag med att ringa till
ett antal stora tillverkande företag. Eftersom de var såpass stora ansåg jag det vara
rimligt att de hade ett affärssystem. Dessa stora tillverkande företag hade dessvärre
inte kommit särskilt långt med sina e-handelssatsningar och speciellt inte vad gällde
integration in mot affärssystemet.

Jag ringde även till postorderföretag, vilka var mer benägna att använda sig av e-
handel. Postorderföretag har för det första ofta en lång erfarenhet av att sälja varor till
ett stort antal kunder. Vidare lagerför de varor, varför de borde ha ett affärssystem av
något slag. Slutligen var de ofta intresserade av att utöka sina försäljningsmöjligheter
genom att använda Internet. De postorderföretagen som uppringdes hade visserligen
ganska gjort ganska omfattande e-handelssatsningar men de hade sällan kommit
särskilt långt vad gällde integration av affärssystem och e-handelssystem.

Vidare ringde jag även till några företag som enbart bedrev försäljning via Internet.
Dessa hade dock sällan något eget lager och hade således sällan något affärssystem.
Om de hade ett affärssystem var det dessutom sällan integrerat med e-
handelssystemet.

Det innebar stora svårigheter att hitta företag som kunde och ville medverka i
undersökningen. De allra flesta företag hade inte integrerat systemen. Några företag
hade integrerat systemen men kunde av olika anledningar, oftast på grund av tidsbrist,
inte delta i undersökningen. Lyckligtvis kunde en del företag, även om de själva inte
hade integrerat systemen, ibland ge tips på andra företag som hade gjort en
integration.

Efter att ha ringt över 50 företag hittade jag slutligen fem företag som hade integrerat
systemen samt var villiga att delta i undersökningen. Dessvärre visade det sig senare
att jag bara kunde använda fyra av dessa. Anledningen till detta var att den respondent
som intervjuades inte kunde besvara de mer tekniska frågorna och jag hittade
dessvärre inte någon som kunde besvara dessa frågor. Till slut nödgades jag låta
företaget utgå från undersökningen. Mer infomation om de företag och respondenter
som slutligen medverkade i undersökningen finns i kapitel 5.2.
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5.1.2 Genomförande av intervjuer

De respondenter som medverkade i intervjuerna var ofta de som ansvarade för
företagets e-handeln. Dessutom intervjuades ibland personer som arbetade på de
företag som skapat den integrerade lösningen.

Intervjuerna genomfördes per telefon. Före varje intervju presenterade jag mig själv
samt undersökningens syfte. Innan jag ställde frågorna om vilka EAI-nivåer företagen
integrerat på, beskrev jag kortfattat Linthicums (2000a) definitioner av nivåerna.
Respondenterna hade tidigare inte hört talas om EAI vilket gjorde att det var viktigt
att de fick denna information innan intervjuerna genomfördes.

För att kunna få med svaren så noggrant som möjligt spelades intervjuerna in, med
respondenternas tillåtelse. Förutom inspelningen antecknade jag även under
intervjuernas gång, vilket gjorde det lättare att koncentrera på det respondenterna sade
samt att se till att alla delar av frågan besvarades. Dessutom var det lättare att kunna
se om det var något som respondenten behövde förtydliga. Vid två tillfällen (vid
intervjun med Företag C samt en intervju med det företag som gjort Företag D:s
integrationslösning) blev jag dessvärre tvungen att delvis intervjua respondenterna
utan att ta hjälp av bandspelaren. Det var då betydligt svårare att få med all erfordlig
information.

Jag trodde först att det skulle räcka att intervjua en person inom företaget som var
insatt i e-handelssatsningen (helst den ansvarige). Dock visade det sig flera gånger att
dessa personer inte kunde svara på de mer tekniska frågorna, även om de hade en god
allmän uppfattning om e-handelssatsningen. Dessutom var det ofta nödvändigt att
ringa upp respondenterna igen för att få vissa saker förtydligade. Det är nämligen
svårt att förstå all information rätt från början, både för intervjuaren och
respondenterna.

Efter att ha utfört intervjuerna transkriberade jag dem till datortext. För att hinna med
detta försökte jag att skriva in intervjun direkt efter att den var genomförd. Dock var
detta bara ett utkast; för att färdigställa inskrivningen krävdes det flera ytterligare
genomlyssningar. Jag upptäckte efter att ha läst igenom de transkriberade intervjuerna
noggrant att det var vissa saker som behövde förtydligas, varför jag ringde upp
respondenterna igen och ställde några följdfrågor. För att vara säker på att
intervjusvaren hade uppfattats korrekt skickade jag slutligen ett utkast på respektive
företags intervju till den person som intervjuats.

För att få reda på om företagen samt respondenterna ville ha sina namn publicerade i
rapporten skickade jag senare ett utkast på den i princip färdiga rapporten. För att
avgöra om namnen skall finnas med ansåg jag det nämligen vara viktigt att ha läst
rapporten i sin helhet åtminstone överskådligt. Jag förutsatte att om ett visst företag
inte uttryckligen medgav att företagsnamnet fick finnas med i rapporten så skulle det
behandlas konfidentiellt, för säkerhets skull. Eftersom ett av företagen ville att namnet
skulle behandlas konfidentiellt och vissa företag inte svarade på min förfrågan, såg
jag till att alla företagsnamn och även respondentnamn blev konfidentiella i rapporten.
På grund av konfidentialiteten finns ej heller vissa uppgifter om själva företaget med i
rapporten. Exempelvis finns det inte med någon information om i vilken ort som
företaget är beläget. Däremot finns all för undersökningen relevant information, d.v.s.
uppgifter om företagens integration, fortfarande med.
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5.2 Presentation av medverkande respondenter och företag
För att förenkla läsandet av analyskapitlet (kap. 6) görs nedan en kort presentation av
de företag och respondenter som medverkat i undersökningen. Dels presenteras alltså
företagen och deras e-handelssatsning i stort och dels presenteras den eller de
respondenter i varjde företag som medverkat. För att kunna upptäcka samband mellan
vilken typ av e-handelssystem eller affärssystem ett företag har och vilken typ av
integration de har åstadkommit beskrivs även kortfattat vilka e-handelssystem och
affärssystem företagen har samt hur de används.

5.2.1 Företag A

Företag A är grossist inom järn- och maskinfackhandeln och har omkring 120
anställda. Omsättningen är cirka 100 miljoner kronor.

Företaget bedriver e-handel mellan företag (business-to-business). Företaget bedriver
e-handel på två huvudsakliga sätt. Dels kan kunder söka information, lägga order samt
följa upp order via en e-handelsportal på Internet. Ett annat sätt är e-handel via
filöverföring, antingen via specialprogrammerade handterminaler eller att kunden
skickar via egna inköpssystem till Företag A.

Affärssystemet har använts sedan augusti 1999. Det hanterar order, fakturering samt
ekonomi och används för att söka information och boka order. E-handelssystemet,
som använts sedan oktober 1997, ligger helt och hållet på en enda server, d.v.s. en
enda nivå.

Respondenten arbetar med IT och e-handel. Respondenten anställdes 1978 och har
sedan 1996/1997 arbetat med Internetutveckling. För att få kompletterande
information om vissa tekniska frågor ringde jag även till en person på det företag som
utvecklat Företag A:s e-handelslösning.

5.2.2 Företag B

Företag B är en ”paraplyorganisation” för ett antal butiker inom en större
dagligvarukedja. Detta innebär att företaget servar handlare inom denna kedja med en
e-handelslösning som erbjuder Internetbaserad dagligvaruförsäljning. Företaget har
endast en heltidsanställd. Omsättningen är inte möjlig att gå in på eftersom företaget
endast har funnits i cirka ett halvår.

Företaget bedriver både e-handel till andra företag och till privatpersoner. Företaget är
helt inriktat på e-handel och sysslar inte med något annat än just detta. Företaget
stödjer en större livsmedelskedja med IT-lösningar.

Affärssystemet är utvecklat av livsmedelskedjan tillsammans med en underleverantör.
Det kan alltså sägas vara egenutvecklat. Affärssystemet hanterar information om vad
som finns i butiker, priser, lager samt huruvida varor är ingående eller utgående.
Respondenten vet inte hur länge affärssystemet har använts. I e-handelssystemet, som
använts i två och ett halvt år i en av butikerna, ingår dels en SQL Server där data finns
lagrat samt en webbserver som presenterar data. Det är alltså två nivåer i e-
handelssystemet.

Respondenten är projektledare och har varit detta sedan första januari 2001.
Respondenten har inte arbetat inom företaget innan detta datum.
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5.2.3 Företag C

Företag C tillverkar bland annat glasögonglas och har cirka 100 anställda i Sverige.
Den årliga omsättningen ligger på 170 miljoner kronor.

Företaget bedriver e-handel från företag till företag (business-to-business).

Affärssystemet är egenutvecklat och har använts i fem till sex år. Affärssystemet
består av flera delsystem vilka har ett gemensamt användargränssnitt. Affärssystemet
hanterar orderregistering, lagerkontroll, ekonomi, fakturering och liknande. E-
handelssystemet, som började användas 1992 men hade full funktionalitet först 1998,
residerar liksom Företag B:s e-handelssystem på två servrar: en SQL Server samt en
webbserver. Det är alltså två nivåer på e-handelssystemet.

Respondenten är IT-chef sedan snart tio år tillbaka. Dessförinnan har han inte arbetat
inom företaget.

5.2.4 Företag D

Företag D bedriver försäljning via postorder och i ett antal butiker. Antal anställda är
omkring 200 och den årliga omsättningen är cirka 400 till 450 miljoner kronor
(beräknad omsättning detta år).

Företaget bedriver mestadels e-handel från företag till kund men även från företag till
företag. Bland företagets kunder finns således både konsumenter och andra företag.

Affärssystemet består av två delsystem. Dels är det ett externt del som använts sedan
1996. Detta system handhar order, lager, fakturering, inköp, grundregistrering samt
lagerhantering. Den andra delen av systemet används endast internt, har varit i bruk
sedan 1999 och används för att hantera ekonomi och butiksdata. E-handelssystemet
har använts sedan mitten av mars 2001 och ligger på dels företagets
marknadsavdelnings databas och dels på en webbserver. E-handelssystemet är alltså
på två nivåer.

Respondenten är data- och IT-ansvarig och har varit det i tre till fyra år. Han har
jobbat inom företaget i 15 år. Dessutom ställdes vissa tekniska frågor till en person
inom det företag som utvecklat Företag D:s e-handelslösning.

5.3 Värdering av materialet
Eftersom respondenterna var ansvariga för företagets e-handel anser jag att de borde
vara insatta i e-handelssatsningen och därmed kunna ge goda svar på intervjufrågorn.
Samtliga respondenter hade även varit anställda under en lång tid i företaget. I fallet
med företag B hade respondenten dock inte varit anställd särskilt länge men å andra
sidan är det företaget nytt. Respondenterna hade vidare även haft den nuvarande
posten under en relativt lång tidsperiod. Av dessa orsaker anser jag att
respondenternas svar borde vara tillförlitliga.

Respondenterna vid de företag som integrerat systemen kunde emellertid inte alltid
besvara de specifikt tekniska frågorna. Jag anser dock att materialet kan anses
tillförlitligt eftersom jag har ringt de företag som utvecklat e-handelslösningarna när
den ursprungliga respondenten inte kunnat svara på frågan.
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Svaren på de frågor som berörde de EAI-nivåer där integration skett är till viss del
inte helt tillförlitliga eftersom respondenterna inte alltid förstod frågorna även efter en
förklaring av dem. Således kan resultatet på just dessa frågor anses vara mindre
tillförlitligt än övriga frågor. Detta gäller åtminstone frågorna om metodnivå och
applikationsgränssnittnivå.

Vad gäller företag D hade de vid intervjuns genomförande endast använt sin
integrerade lösning i en månad. Efter en så kort tidsperiod kan det vara svårt att utröna
vilka effekter integrationen har medfört, vilket gör att de frågor som handlade om
integrationens effekter på företaget förmodligen inte kan sägas vara helt tillförlitliga.

5.4 Erfarenheter av genomförandet
Jag visste inte förut att även mindre företag kan ha affärssystem. Jag fick även erfara
att det tog en lång tid både att hitta företag samt att transkribera intervjuerna och
slutligen få intervjuerna helt klara efter att ha fått delar av dem förtydligade. En annan
erfarenhet är att det är en stor fördel att spela in respondenterna på band för att lättare
kunna få med all viktig information. Ytterligare en erfarenhet är att det kan vara svårt
för respondenterna att besvara en viss fråga även om de egentligen har kunskap om
området. Detta var fallet med EAI-frågorna: eftersom de var svårbegripliga så var det
svårt för respondenterna att besvara dessa frågor även om de var insatta i företagets
integrationslösning.

Jag insåg vidare hur få företag det är som har integrerat sitt affärssystem med e-
handelssystemet. Dessutom är det inte alla företag som potentiellt kan vara med i en
undersökning som verkligen vill vara med.

Vid genomförandet av intervjuerna märkte jag att de frågor som handlade om EAI
både var svåra för mig att förklara och för respondenterna att besvara. Detta kan bero
på att den beskrivning av nivåerna som finns skriven i Linthicum (2000a) är
svårförståelig och att EAI-nivåerna inte finns beskrivna i någon annan av de skrifter
jag läst.



Analys

30

6 Analys
I detta kapitel presenteras en sammanställning av det material som togs fram genom
undersökningen. I samband med sammanställningen görs även en analys av materialet
utifrån problemställningen.

Huvudfrågan i den problemställning som presenterades i kapitel 3 lyder: ”Hur har
företag integrerat sitt affärssystem med sitt e-handelssystem?”. För att senare i
rapporten kunna ge svar på denna fråga skall jag i detta kapitel söka besvara de
delfrågor som finns i problemställningen, genom att jämföra företagen mot
delfrågorna och med varandra.

6.1 EAI-nivåer
Den första delfrågan i problemställningen var: ”På vilken eller vilka av Linthicums
(2000a) EAI-nivåer utfördes integrationen? Varför valde företagen att integrera på
just dessa nivåer? Är någon viss nivå att föredra?”. Nedan analyseras svaren på de
intervjufrågor som berör EAI-nivåerna.

6.1.1 Nivåer där integration skett

Datanivå

Företag A:s affärssystem skapar varje dag eller med given frekvens filer med
fastställt format vilka skickas till e-handelssystemet. Dessa filer läses med fastställda
rutiner in i e-handelssystemet så att det där alltid finns ett aktuellt artikelregister,
kundregister m.m. tillgängligt. Från e-handelssystemet till affärssystemet är det
möjligt att ställa frågor som genererar svar i realtid.

När företag B skall skicka data från affärssystemet till e-handelssystemet väljs de
önskade tabellerna (t.ex. artikel- eller prisinformation) ut från affärsssystemet och
skickas sedan till e-handelssystemet i en textfil. Från de order som tas görs inte någon
avräkning, eftersom volymerna i dagsläget inte är såpass stor. De skickar dock ingen
data från e-handelssystemet till affärssystemet, eftersom de inte har tillräckligt stora
volymer i dagsläget. Dessutom finns all information om kunder m.m. i själva e-
handelssystemet medan affärssystemet bara har information om lager, artiklar, priser
etc. Butikerna själva uppdaterar affärssystemet när det t.ex. kommer in nya
orderstockar från sina leverantörer. Detta påverkar dock inte e-handelssystemet alls.

Företag C skickar data från affärssystemet till e-handelssystemet med jämna
mellanrum. Detta sker genom filöverföring via FTP. De skickar data från e-
handelssystemet till affärssystemet på samma sätt. Vidare skickas information inom e-
handelssystemet från en webbserver till en SQL-server.

När kunder lägger order till företag D skickas ordern i realtid från webbservern i e-
handelsssystemet till den externa delen av affärssystemet, som i sin tur skickar
information (leveransbesked t.ex) i realtid tillbaka till webbservern. Grunddata, såsom
artiklar, kunder, bilder, säljtext m.m. skickas däremot batchvis från olika delar av
affärssystemet till e-handelssystemets webbserver.

För att ett företag skall anses ha integrerat på datanivå anser jag att de skall kunna
skicka data mellan systemen. Detta kan som synes ovan ske antingen genom att kunna
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skicka data enbart från det ena systemen till det andra eller åt båda hållen. Företag A,
C och D kan skicka data åt båda hållen, vilket gör att de har helt integrerat på
datanivå. Företag B har däremot bara integrerat åt ena hållet, vilket gör att de kan
sägas ha genomfört en semiintegration på datanivå. De har alltså visserligen inte helt
integrerat men heller inte helt ointegrerat på datanivå. Eftersom alla medverkande
företag sålunda har åtminstone delvis integrerat på datanivå förefaller det ändå som
om en integration på datanivå är viktig för företag. Vad gäller batchvis eller
realtidsöverföring av data verkar det som om order och liknande har en högre prioritet
än annan data. Order och liknande skickas ofta i realtid från e-handelssystemet till
affärssystemet och tillbaka, medan annan data tycks istället skickas med längre, men
fasta, tidsintervall.

Applikationsgränssnittnivå

Enligt respondenten på Företag A kommer onlinetransaktioner från webben in mot ett
speciellt s.k. MI-program (se bilaga 2 för beskrivning av dessa) i affärssystemet. Detta
MI-program hämtar data ur databasen eller ur det programmet som startas upp. Enligt
respondenten på det företag som levererat företag A:s affärssystem används dock MI-
programmen enbart via webben och inte gemensamt av både e-handelssystemet och
affärssystemet.

Företag B har inte integrerat på denna nivå eftersom affärssystemet är utformat på ett
sätt som gör att det idag inte är möjligt att åstadkomma en integration på denna nivå
utan att byta affärssystem.

I webbservern som ingår i företag C:s e-handelssystem finns applikationer som kan
besvara kundernas frågor genom att hämta erfordliga data samt presentera dessa för
kunden. Applikationerna hämtar dock, av säkerhetsskäl, endast data från SQL-servern
i e-handelssystemet och inte direkt från själva affärssystemet. Data skickas från
affärssystemet till e-handelssystemet, men av säkerhetsskäl är det inte alla data som
skickas, eftersom vissa data inte får bli tillgängliga från webben.

Enligt respondenten på det företag som gjort företag D:s e-handelslösning använder
affärssystemet inte samma applikationsgränssnitt som e-handelssystemet.

Inget av företagen har således integrerat på applikationsgränssnittnivå. Företag A:s
MI-program används inte gemensamt av de båda systemen, företag B har inte heller
integrerat på denna nivå, hos företag C hämtas endast information från det ena av
systemen (e-handelssystemet) och slutligen har inte heller företag D ett gemensamt
applikationsgränssnitt för de båda systemen. Det verkar således vara ovanligare att
integrera på denna nivå än på datanivå. Detta verkar kunna bero på
integrationssvårigheter på hårdvarunivå. Det skulle dock även kunna ha en förklaring
i att företagen kanhända inte har något behov av integration på denna nivå. Detta är
dock ett rent antagande.

Metodnivå

Företag A delar metoder och programobjekt i AS/400-maskinen i affärssystemet.
Själva beräkningen för att räkna ut ett pris beroende på vilken kund och artikel det är
sköts av samma programobjekt oberoende av om det är för e-handelssystemet eller
affärssystemet. Exakt samma kod kan alltså användas både av e-handelssystemet och
affärssystemet.
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Företag B:s affärssystem lämnar ifrån sig vilka artiklar som skall publiceras på
Internet, vilka priser som gäller samt vilka säsongsartiklar som finns. Detta är dock
helt och hållet en envägskommunikation från affärssystemet till webben. En viss
metod kan dock inte användas av båda systemen.

För att skydda affärssystemet från intrång har företag C en arbetsstation mellan
affärssystemet och e-handelssystemet. Denna arbetsstation distribuerar data mellan de
båda plattformarna (systemen). Där finns metoder som delas mellan de olika
miljöerna, på så sätt att både affärssystemet och e-handelssystemet kan använda sig av
samma metoder.

Företag D har inte någon integration på denna nivå. De båda systemen är från två
olika leverantörer och det finns ingen direkt förbindelse mellan systemen på denna
nivå.

Denna nivå har alltså hälften av företagen integrerat på. Hos de företag som har
integrerat på metodnivå delas metoderna via en viss dator eller liknande som befinner
sig mittemellan affärssystemet och e-handelssystemet. De andra företagen har inga
metoder som delas mellan systemen. Metoder kan tydligen delas genom att de finns
på en viss hårdvara belägen mellan de båda systemen. Detta var något jag inte kände
till förut.

Användargränssnittnivå

Företag A har ett gemensamt användargränssnitt mellan affärssystemet och e-
handelssystemet så att information från de båda systemen presenteras för en
användare i samma gränssnitt på webben.

Företag B har ett gemensamt användargränssnitt för affärssystemet och e-
handelssystemet, vilket gör att det är möjligt att se vad som finns i båda systemen
genom ett enda gränssnitt.

Företag C har ett gemensamt gränssnitt för e-handelssystemet och affärssystemet på
så sätt att en order presenteras både inom företaget och för kunderna på samma sätt
oavsett om den kom via e-handel eller på annat sätt.

Företag D har inget gemensamt användargränssnitt för de båda systemen.

Alla företag utom Företag D har således integrerat på denna nivå. Det verkar sålunda
som om integration på denna nivå är vanligt förekommande. Detta kan bero på att det
är enklare för användare att kunna se information i ett enda gränssnitt istället för att
behöva växla mellan ett antal gränssnitt. På så sätt kan antagligen även en del tid
sparas.

Nivå där integrationen startade

Alla företagen hade börjat med att integrera på datanivå. Detta borde kunna bero på
att integration på denna nivå är viktigt för att kunna uppnå en god integration. Även
Linthicum (2000a) skriver att de flesta företag börjar med att integrera på datanivå.
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6.1.2 Orsaker till integration på specifika nivåer

Företag A hade tillsammans med konsulter och leverantören av affärssystemet
diskuterat fram den bästa kompromissen utifrån tekniska och användarmässiga
bedömningar om kostnader och funktionalitet. Företag A uppgav emellertid inga
uttalade orsaker till integration på de nivåer de integrerat på.

För företag B var integration på datanivå var en förutsättning för att de
överhuvudtaget skulle kunna ha en verksamhet. Utan att ha kommunikation mellan
systemen, exempelvis genom att kunna skicka artikel- och prisinformation till
webben, skulle e-handeln inte fungera. Således var integration på denna nivå den
viktigaste. Företaget var även mer eller mindre tvungna att integrera på
användargränssnittnivå, eftersom det skulle vara enhetligt för alla butikerna och så
lättanvänt som möjligt.

För företag C var enkelhet, lättillgänglighet och trovärdighet viktigt. Dessutom var det
viktigt att ta ett steg i taget och inte göra hela integrationen på en gång. Företaget
ansåg att det lämpligaste sättet att påbörja integrationen var genom att integrera data.
För att kunna presentera information på ett bra sätt, med korrekt information, ansåg de
att det var viktigt att integrera data mellan e-handelssystemet och affärssystemet. Vad
gäller användargränssnitt var det viktigt att gentemot kunden och externa kontakter är
det viktigt ha integrerade gränssnitt, oavsett var informationen finns belägen. Detta
gör det lättare att använda.

Det fanns inte så många alternativ att välja mellan för företag D eftersom systemen
var från två olika leverantörer. Det var inte möjligt att göra om systemen och således
inte heller möjligt att integrera på fler nivåer. Liksom företag A uppgav dock inte
företag D några specifika orsaker till varför de integrerat på de nivåer de gjort.

Av de ovanstående företagen ger som synes varken Företag A eller Företag D
konkreta svar på varför de specifika nivåerna valdes. Ur företag A:s svar kan dock
tydas att de ansåg att kostnad och funktionalitet ur ett tekniskt och användarmässigt
perspektiv var viktigt. Företag B och C nämner att integrationen på
användargränssnittnivå gav ett lättanvänt gränssnitt. Integrationen på datanivå är
tydligen ännu viktigare än integration på användargränssnittnivå och verkar vara av
betydelse för att åstadkomma en välfungerande e-handel. Slutligen bör även påpekas
att inget av företagen motiverade varför de hade integrerat på metodnivå och inget av
företagen motiverade heller varför de inte hade integrerat på vissa nivåer.

6.1.3 Upplevd nytta med valda nivåer

Företag A uppgav att deras lösning som de valt var fullt tillräcklig åtminstone för
tillfället. Företag B och C ansåg att de hade gjort de bästa valet av nivåer. Företag D
ansåg att de hade gjort det bästa, åtminstone mest kostnadseffektiva, valet.

Samtliga företag anser alltså att de har gjort ett bra val av nivåer. Detta borde tyda på
att de lösningar de valt kan sägas vara goda. Av svaren går det dock inte att direkt
besvara huruvida någon av nivåerna är att föredra. Dock verkar det utifrån svaren på
föregående fråga som om datanivå skulle kunna vara att föredra. Slutligen bör
tilläggas att företag A kan ha åsyftat något annat än nivåerna eftersom de inte nämner
ordet nivå utan bara lösning. Eftersom frågan handlade om nivåerna, anser jag att de
svarade på frågan om nivåerna ändå.
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6.1.4 Tänkbart samband mellan EAI-nivåer och antal servrar

Det kan finnas ett samband mellan att Företag A har hela e-handelssystemet på en
enda server och att de har integrerat på tre av de fyra nivåerna. För de övriga
företagen ingår två olika servrar i e-handelssystemet. Det kan alltså hända att det är
lättare att integrera e-handelssystemet med affärssystemet om e-handelssystemet
ligger på en enda server. Dock har även företag C integrerat på tre av de fyra nivåerna
så detta samband behöver inte vara helt korrekt.

6.2 Integrationstekniker
Den andra delfrågan i problemställningen var: ”Vilka integrationstekniker används
vid integrationen? Varför valde företagen just dessa tekniker? Är några specifika
tekniker att föredra?”. Nedan analyseras svaren på de intervjufrågor som berör
integrationsteknikerna som företaget använder.

6.2.1 Tekniker som används vid integrationen

Enligt respondenten på Företag A används s.k. MI-program som körs mot
affärssystemet för att köra onlinetransaktioner. MI-programmen möjliggör
presentation och innehåller enbart data och ingen layout. MI-programmen används
dels för att definiera rättigheter, så att information bara visas för behöriga samt dels
för att kunna byta kodbas på maskinen. För replikering används ODBC. ODBC
används inte för några andra ändamål. Det som replikeras med ODBC är
kundinformation, artikelinformation, m.m. Replikeringen sker från affärssystemet till
webbapplikationen. Vid onlinetransaktioner används distribuerade objekt, av typen
COM. För att köra onlinetransaktioner används ett program för att kapsla in
komponenter. I e-handelssystemet skapas COM-objekt som kommunicerar med
affärssystemet varifrån information skickas av ett annat objekt.

I företag B:s affärssystem fanns det från början delvis en funktion för att exportera ut
filer från affärssystemet. Det var alltså möjligt att få ut t.ex. en förteckning av alla
artiklar som fanns i affärssystemet. Företaget specificerade funktionen ytterligare och
anpassade e-handelssystemet så att det skulle kunna ta emot filer från affärssystemet.
Ingen ytterligare integrationsteknik än just denna filöverföringsfunktion används av
företaget.

Företag C använder i princip bara Remote Procedure Calls (RPCs). I PC-nätverket
finns det arbetsstationer vars enda uppgift är att ta fram information som senare
delges kunder. Dessa arbetsstationer ingår alltså i e-handelssystemet. För att
åstadkomma detta startar och stoppar arbetsstationerna applikationer i den AS/400-
dator som ingår i affärssystemet. Förutom att använda RPCs använder företag C även,
som nämnts i kapitel 6.1.1, sig av filöverföring via FTP. Detta används för att skicka
data mellan affärssystemet och e-handelssystemet.

Företag D använder enbart filöverföring via FTP för att skicka data mellan
affärssystemet och e-handelssystemet.

Som synes använder bara ett av företagen någon form av nyare integrationstekniker,
vilket ODBC och distribuerade objekt (COM-objekt i detta fall) är exempel på. De
andra använder vanliga filöverföringar via FTP eller Remote Procedure Calls. Detta
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innebär att det tydligen inte är nödvändigt att använda nyare integrationstekniker för
att kunna få en fungerande integration, vilket är något som jag inte förväntat mig.

6.2.2 Orsaker till användande av specifika tekniker

Företag A diskuterade tillsammans med webbprogrammerare och
affärssystemsprogrammerare vilka olika möjligheter som fanns för att integrera
systemen. Utifrån ett antal alternativ kom de fram till att en viss lösning var den bästa.
Projektledarna hade inga specifika synpunkter på val av teknik, förutsatt att det var
möjligt att få fram en offert med kostnader och tider vilken passade ihop med de
övriga projekten. Företaget nämnde dock inte de specifika orsaker de hade för att
använda teknikerna.

Företag B ansåg att det valda alternativet var billigast och gick snabbast att få på plats.

Anledningen till att företag C valde Remote Procedure Calls var att kunna samordna
funktioner till en maskin. På så sätt kunde en maskin ha ett ansvarsområde vilket
innebar att den kunde starta upp applikationer i olika miljöer. Således var det möjligt
att få en lättare struktur.

Företag D ansåg att den valda tekniken var den mest lämpade utifrån de e-
handelslösningar som företaget hade valt. Liksom Företag A nämnde de dock inte
någon specifik orsak till användandet av teknikerna.

Företag A och företag D nämner inga specifika orsaker till varför de använder just de
integrationsteknikerna. Ur företag A:s svar kan dock uttydas att kostnad var en faktor
som inverkade i deras val, förutom att tidsplaneringen skulle passa ihop med övriga
projekt. Företag B och C har egentligen inga helt likalydande orsaker. Dock nämner
företag B att det valda alternativet var billigast, vilket gör att de tydligen ansåg, precis
som företag A, att kostnad var en bidragande faktor. Det kan hända att även de övriga
företagen ansåg att kostnad var en viktig punkt, men deras svar nämner inget om
detta. Således kan ingen tydlig slutsats dras om vilka orsaker som gör att företag
väljer att använda sig av vissa tekniker, utom möjligen just kostnad.

6.2.3 Upplevd nytta med valda tekniker

Företag A ansåg att det kändes ganska rätt, även om andra lösningar kanske skulle
kunna göra det bättre och billigare.

Företag B uppgav att andra integrationstekniker skulle möjligen kunna göra det bättre,
men att det idag inte möjligt att använda någon annan teknik.

Företag C har inte funderat på att använda sig av någon annan teknologi istället och
tror inte heller att någon annan integrationsteknologi skulle vara att föredra.

Respondenten på det företag som gjort företag D:s e-handelslösning sade att om en
realtidsintegration i SQL-server hade gjorts så skulle man kunna haft även
produktdataförändringar i realtid. Felstavningar etc. kunde då uppdateras omedelbart
ute på webben. Detta innebär dock en risk eftersom även felaktiga uppdateringar då
kommer direkt ut till webben och kunden. De lösningar som Företag D har räcker
dock, enligt respondenten, för dagens behov.

Jag tolkar företag A:s svar som att de anser att de integrationsteknkiker de valt att
använda var tillfredsställande. Som synes anser företagen i allmänhet att teknikerna är
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tillräckliga, även om de verkar vara medvetna om att det kan finnas andra
integrationstekniker som är ännu mer lämpliga att använda. Enligt respondenten på
Företag B kunde detta företag emellertid inte göra på något annat sätt. Han nämnde
dock inte något om huruvida de valda teknikerna var det bästa valet eller ej.

6.3 Effekter inom företaget
Den tredje och sista delfrågan i problemställningen var: ”Vilka effekter fick företaget
av integrationen? Vilka problem löstes? Fanns det problem som integrationen inte
kunde lösa? Skapades nya problem i och med integrationen?”. Nedan analyseras
svaren på de intervjufrågor som berör de effekter som integrationen medfört för
företaget.

6.3.1 Syfte/mål med integrationen

Företag A:s syfte med integrationen var att kunna erbjuda järnhandels- och
industriförnödenhetsmarknaden ett rationellt och kostnadseffektivt stödsystem vad
gäller information om orderläggning via ett Internetgränssnitt.

För företag B var målsättningen att företaget skulle kunna få ut all information om
butikernas artiklar. Som tidigare nämnts var detta en absolut förutsättning för att
kunna bedriva e-handel.

Det nästintill primära syftet för företag C var att kunderna skulle ha lättillgänglig
information om hur Företag C:s åtaganden och order fungerar. Dessutom var det även
nödvändigt att ha lättillgänglig information internt inom företaget. En anledning till
att företaget integrerade systemen var att det är mycket enklare och säkrare att skicka
elektronisk order jämfört med den traditionella varianten. En annan anledning var
möjligheten att kunna informera kunden om beräknat leveransdatum, vilket sätter
press på Företag C att få klart orderna i tid. Ett mål med integrationen var således att
höja kvaliteten överhuvudtaget. Dessutom är det enklare för kunden att skicka en
elektronisk order istället för att skicka fax eller ringa telefonsamtal och riskera att bli
placerad i telefonkö. Vidare hålls kunden hela tiden informerad om eventuella
problem och behöver inte ringa och fråga om detta.

För företag D var syftet framför allt att minska den manuella arbetsbördan, d.v.s. att
slippa skriva in artiklar och dylikt manuellt in i systemen. Genom att automatisera så
mycket som möjligt är det möjligt att istället lägga mer kraft på att driva webbplatsen
på alla sätt. Exempel på detta är att marknadsföra webbplatsen bättre, uppdatera den
mer samt få den mer kommersiellt gångbar.

Att kunna få fram information var tydligen en faktor som tre av de fyra företagen
ansåg vara viktig. Företag D nämnde enbart att en minskning av den manuella
arbetsbördan var viktig och nämnde inte något om just att kunna få fram information.
Lättillgänglig information synes trots detta ändå, bortsett från Företag D, vara ett
ganska vanligt syfte med att integrera affärssystem med e-handelssystem.

6.3.2 Problem innan integrationen

Innan integrationen var det inget riktigt ”drag” i användandet av företag A:s e-
handelssystem. Kunderna nöjde sig inte med att endast få en bekräftelse på att ordern
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har tagits emot, utan de ville ha mer utförliga svar online om hur mycket de skulle få
levererat etc.

Företag B märkte egentligen inte av några problem innan integrationen.

Företag C upplevde att dess kunder ställde många frågor vilket tog tid och skapade
kösituationer. Dessutom skickade kunderna beställningar per telefon eller fax vilket
tog lång tid.

Innan företag D integrerade var det betydligt mer manuellt arbete. Eftersom företaget
hade olika databaser utan direkt koppling sinsemellan fanns det problem med
överensstämmande av data (konsistens) mellan affärssystemet och e-handelssystemet.

Alla företag utom Företag B upplevde alltså problem innan integrationen. För både
Företag C och Företag D tog det mer tid att utföra olika sysslor, medan Företag A:s
problem låg i att e-handelssystemet inte användes särskilt mycket på grund av
otillräcklig information. Företag D upplevde även konsistensbrist mellan systemen.
Problemen varierade alltså, men det verkar utifrån två av företagen som att en
integration kan göra att företaget besparar en del tid.

6.3.3 Effekter av integrationen

Problem som lösts i och med integrationen

Hos företag A har många önskemål har uppnåtts på så sätt att de har fått ett enkelt och
användarvänligt gränssnitt och kan ändå få ut så mycket information ur
webbdatabasen med möjligheter att ställa komplicerade frågor. Företag B:s problem
löstes ”definitivt”. Hos företag C löstes vidare väldigt många problem. Vad gäller
företag D uppgav de att de redan märker att de sparar mycket tid och arbete jämfört
med förut. Företag D har emellertid bara använt den integrerade lösningen i omkring
en månad.

Som synes nämner varken Företag A eller Företag D direkt något om lösta problem.
Företag A uppger att ”många önskemål har uppnåtts” medan företag D nämner en
positiv effekt som uppstått i och med integrationen Den information dessa två företag
delger anser jag dock ändå kunna tolkas som att de, liksom Företag B och Företag C,
anser att många problem löstes i och med integrationen. Företag B ansåg till och med
att problemen löstes ”definitivt”, vilket kan tolkas som att alla deras problem löstes.
Företag D har i och för sig bara använt sig av den integrerade lösningen i en månad
vilket gör att de kan komma att uppleva fler problem som lösts, eller kanske till och
med uppleva att gamla problem återkommer. Sammanfattningsvis kan dock sägas att
företagen ansåg att integrationen löste många samt i vissa fall alla problem som de
hade innan integrationen. Detta gäller naturligtvis de problem som ämnades lösa
genom en integration och syftar inte på eventuella övriga, orelaterade, problem inom
företaget.

Mål som uppnåtts genom integrationen

Fråga 15 hade en delfråga som lydde: ” Anser Ni att integrationen har gjort att Ni har
uppfyllt Era mål med e-handelssatsningen?”. Det bör dock noteras att den fråga som
besvarades i kapitel 6.3.1 inte rörde målet med just e-handelssatsningen. Det borde
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emellertid egentligen funnits med en fråga om just vilket syfte/mål företaget har med
e-handelssatsningen.

Företag A uppgav att de till stora delar har uppnått sina mål med integrationen.
Företag B anser att de ”absolut” har uppnått målen för tillfället. Även Företag C anser
att de har uppfyllt målen. Slutligen hävdar företag D att även de, än så länge, har
uppnått målen, även om det är lite tidigt att svara på denna fråga. Företag D har ju
som tidigare nämnts bara använt sig av lösningen i en månad.

Som synes ansåg samtliga företag att integrationen hade gjort att de hade uppnått sina
mål med e-handelssatsningen. Detta skulle kunna bero på att deras
integrationslösningar var väl valda och väl fungerande. Dock kan det även tänkas att
det beror på att de mål de hade satt upp från början var relativt lätta att uppnå även om
de hade gjort en lösning som inte fungerade lika väl.

Problem som ej kunde lösas genom integrationen

Det har för företag A funnits vissa saker som har varit svåra att lösa, exempelvis hur
man skall hantera kundavtal och staffningar av priser (d.v.s. kvantitetsrabatter). Det
har även uppkommit brist på plats samt brist på överensstämmelse mellan datafält
(konsistens) mellan affärssystemet och e-handelssystemet.

Företag B upplever två problem. Dels verkar det ute på Internet som om artiklar som
egentligen inte finns i lager ändå gör det om de inte avmarkeras ute i butikerna. Ett
annat problem är att det går långsamt att välja ut artiklar som skall skickas från
affärssystemet till webben.

Företag C sade att vissa typer av specialbeställningar inte kan skötas via e-handeln. E-
handeln klarar 95 till 96 % av alla order, men väldigt specifika beställningar måste
köras manuellt.

Företag D upplevde dock inga problem som inte kunde lösas genom integrationen.

Som synes upplever alla företag utom Företag D problem som integrationen inte
kunde lösa. Detta innebär att en integration tydligen inte alltid kan lösa alla problem.
Att Företag D inte upplevde några olösta problem kan möjligen bero på att de bara
integrerat på datanivå. En annan tänkbar orsak är att de på grund av att de endast har
använt sig av de integrerade lösningen under en månads tid inte har upptäckt
eventuella kvarstående problem. De problem som de övriga företagen upplevde har,
slutligen, inte något tydligt samband mellan sig, vilket gör att ingen enhetlig slutsats
kan dras vad gäller de problem som inte kunnat lösas genom integrationen.

Problem som uppstått i och med integrationen

För företag A blev det i princip bättre och med integrationen. I samband med att den
integrerade lösningen började användas fanns det emellertid ett antal funktioner som
inte hade hunnit bli integrerade. Driftsäkerheten blev möjligtvis sämre, jämfört med
en tidigare e-handelslösning de haft. Dock menar de att de ändå en hög driftsäkerhet.

För företag B skapades inga nya problem i och med integrationen.

Företag C uppgav att tekniken i sig inte medförde några nya problem. Dock uppstod
en del omställningsproblem för viss personal som hade svårt att ta till sig den nya
tekniken.
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I första början har det för företag D funnits en del problem men respondenten kan inte
säga något konkret som kan sägas komma att bli bestående, eftersom lösningen bara
har varit igång i en månad. Inledningsvis har det dock funnits mindre problem i form
av buggar på webbplatsen på grund av att det inte var möjligt att testa alla funktioner
innan systemet togs i drift. Dessutom har det funnits vissa problem med
uppdateringarna.

Företagen ansåg sålunda allmänt att det inte har uppstått några större nya problem. Att
företag A uppgav att det i princip hade blivit bättre tolkar jag som att de syftar på att
inga nämnvärda nya problem har uppstått i och med integrationen. Företag B upplever
som synes inte alls några nya problem. Dock har flera av företagen upplevt vissa
problem i och med integrationen, även om dessa antagligen inte kan sägas vara nya
problem som uppstått i och med integrationen. De problem som företagen upplever är
driftsäkerhet, buggar och uppdateringsproblem, förutom att företag C upplevt
omställningsproblem för viss personal.

Övrig information angående effekterna

De flesta företag delgav även information som rör effekterna av integrationen men
som inte platsar under de ovannämnda delfrågorna.

Företag A nämnde inget ytterligare angående effekterna av integrationen.

Företag B uppgav att den huvudsakliga effekten av integrationen var att den gjorde
det möjligt för företaget att överhuvudtaget kunna ”dra igång” systemet. Detta hade
inte varit möjligt annars.

Företag C sade att kunderna i och med integrationen kunde utan större ansträngningar
få tag i information. Det blev även enkelt att lägga beställningar. Dessutom är det
möjligt att bedriva handel 24 timmar om dygnet. En annan aspekt är säkerheten, på så
vis att ingen hör, ser, läser eller skriver fel längre när det gäller hanteringen av order,
eftersom det inte finns några manuella mellanhänder efter det att kunden har skrivit in
sin order.

I och med integrationen är det för företag D lättare att förändra, t.ex. uppdatera,
webbplatsen. Företaget kan nu utföra fler förändringar själva utan att behöva ta hjälp
av leverantören.

Som synes har alltså integrationen ofta medfört positiva effekter för företagen,
exempelvis högre säkerhet, även om de ovannämnda effekterna inte verkar ha något
direkt samband mellan varandra.

6.3.4 Tänkbara alternativa lösningar i dagsläget

Företag A ser att det finns ett antal olika alternativ. För det första kunde de: dels att de
byggt lösningen på samma plattform. Ett annat alternativ är att de skulle kunna ha
kört det system som det företag som levererat företag A:s affärssystem själva har för
e-handel. Företag A menar dock att det är svårt att säga vad som är bäst.

Det hade inte varit möjligt att göra på något annat sätt för företag B. Företaget kan
inte gå in och förändra affärssystemet utan de är tvungna att använda det som det är
för att undvika en alltför stor arbetsbelastning.
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Företag C skulle i huvudsak ha gjort på samma sätt. Vissa små justeringar skulle dock
ha genomförts.

Företag D anser att det har fungerat bra rent allmänt. I och med att det är såpass nytt
anser företaget dessutom att det är svårt att avgöra om något annat sätt vore bättre.

Företagen var alltså i stort nöjda med de nuvarande lösningarna, även om alternativa
lösningar skulle kunna ge vissa fördelar. Ett av företagen, Företag B, uppger att de
inte haft någon möjlighet att göra på ett annorlunda sätt. Det verkar dock som att
företagen överlag är nöjda med sina lösningar.
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7 Resultat och slutsatser
I detta kapitel presenteras undersökningens slutsatser, vilka framkommit efter att ha
utfört en analys av undersökningsmaterialet.

7.1 EAI-nivåer
Den första delfrågan var ”På vilken eller vilka av Linthicums (2000a) EAI-nivåer
utfördes integrationen? Varför valde företagen att integrera på just dessa nivåer? Är
någon viss nivå att föredra?”.

Utifrån de företag som medverkat i undersökningen verkar det vara vanligt att
integrera på datanivå och användargränssnittnivå, medan det är mindre vanligt att
integrera på applikationsgränssnittnivå och metodnivå. Just applikationsgränssnittnivå
hade inget av företagen integrerat på. Det verkar vidare vara vanligt att börja
integrationen på datanivå, precis som Linthicum (2000a) skriver.

Företagen gav inga entydiga svar vad gäller varför de valde att integrera på de nivåer
de valt. Dock nämndes bland annat funktionalitet och lättanvändhet.

Om någon av de fyra EAI-nivåerna kan sägas vara att föredra skulle det troligtvis vara
datanivå. Detta beror på att integration på datanivå gör att systemen överhuvudtaget
kan kommunicera med varandra vilket är viktigt för att få en fungerande e-handel.

7.2 Integrationstekniker
Den andra delfrågan var: ”Vilka integrationstekniker används vid integrationen?
Varför valde företagen just dessa tekniker? Är några specifika tekniker att föredra?”

De företag som medverkade i undersökningen använder varierande typer av
integrationstekniker. De använder inte alltid nyare typer av integrationstekniker för att
integrera affärssystemet med e-handelssystemet, utan istället verkar det vara vanligare
att använda mer traditionella integrationstekniker såsom Remote Procedure Calls
(RPCs) och framför allt filöverföring via FTP. Det verkar således som om även äldre
integrationstekniker fungerar för att integrera systemen.

Orsakerna till val av tekniker varierade, vilket gör det svårt att dra någon generell
slutsats. Något som skulle kunna vara en ganska vanlig orsak är dock vilken kostnad
olika tekniker medför.

Huruvida någon eller några specifika tekniker är att föredra eller inte är svårt att
fastställa. Av de tekniker som företagen i denna undersökning använt sig av tycks
inga speciella tekniker överträffa de andra, åtminstone utifrån den information som
delgivits i intervjuerna.

7.3 Effekter
Den tredje delfrågan var: ”Vilka effekter fick företaget av integrationen? Vilka
problem löstes? Fanns det problem som integrationen inte kunde lösa? Skapades nya
problem i och med integrationen?”.
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Utifrån de företag som medverkat i denna undersökning verkar en integration av
affärssystemet och e-handelssystemet medföra positiva effekter för företagen.
Exempel på detta är ökad säkerhet, mindre tidsåtgång samt enkelhet vid användning
av systemen.

Företagen ansåg att integrationen löste många samt i vissa fall alla problem som de
haft innan integrationen. Exempelvis löstes problem som hade att göra med alltför
stor tidsåtgång, konsistensbrist samt otillräcklig informationsåtkomst.

De flesta av företagen upplever problem som inte kunnat lösas i och med
integrationen. Dessa problem var av olika karaktär utan synligt samband dem
emellan.

Allmänt ansåg företagen att det ej uppstått några större nya problem i och med
integrationen, även om företagen haft vissa smärre problem, som t.ex. sämre
driftsäkerhet, buggar och uppdateringsproblem.

7.4 Övrigt resultat inom ramen för huvudfrågan
Förutom den information som besvarade de tre delfrågorna delgav företagen även viss
information som inte direkt passar under de olika delfrågorna men som likväl besvarar
en del av huvudfrågan. Detta resultat har att göra med huruvida företagen skickar
information batchvis eller i realtid. Företagen skickar viss information batchvis ,oftast
med jämna tidsintervall. Exempel på sådan information är priser och produktnamn.
När kunder lägger order uppdateras däremot e-handelssystemet i realtid genom att
skicka en förfrågan till affärssystemet som i sin tur skickar tillbaka en respons. På så
vis kan kunden få reda på exempelvis om en viss vara finns i lager för tillfället.

7.5 Hur företag har integrerat systemen
Efter att ha besvarat de ovannämnda delfrågorna skall nedan huvudfrågan besvaras.
Huvudfrågan lyder som tidigare nämnts: ”Hur har företag integrerat sitt affärssystem
med sitt e-handelssystem?”.

Företagen har använt sig av varierande lösningar både vad gäller vilka EAI-nivåer de
har integrerat på samt vilka integrationstekniker de valt. Gemensamt är dock att de
oftast integrerat på EAI:s datanivå och användargränssnittnivå, medan integration på
applikationsgränssnittnivå och metodnivå är mindre vanlig. Vidare börjar företagen
oftast med att integrera på datanivå. En annan gemensam nämnare är att de flesta av
företagen i undersökningen använde sig av äldre integrationstekniker för att integrera
systemen. Ytterligare en sak som företagen har gemensamt är att de skickar viss
information batchvis medan annan information, t.ex. orderläggningsinformation,
skickas i realtid mellan systemen, så att kunden får information omedelbart. Slutligen
verkar det som om en integration, oavsett vilka nivåer och tekniker som valts, ger
positiva effekter för företaget, exempelvis i form av ökad säkerhet, mindre tidsåtgång
samt enklare användning av systemen.
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7.6 Sammanfattande slutsatser
Sammanfattningsvis kan följande slutsatser dras utifrån undersökningens resultat:

• Företagen har integrerat på varierande nivåer, men oftast på datanivå och
användargränssnittnivå.

• Företagen börjar oftast med att integrera på datanivå.

• Nyare integrationstekniker verkar inte vara nödvändiga för att åstadkomma en
fungerande integration.

• Viss information överförs batchvis, medan annan information, exempelvis
sådan som visas för kunden vid orderläggning, överförs i realtid.

• Integration tycks ge positiva effekter för företag, exempelvis i form av ökad
säkerhet, mindre tidsåtgång och enklare användning av systemen.
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8 Diskussion
I detta kapitel diskuteras arbetet samt resultatet, varefter resultatet sätts i ett vidare
sammanhang. Därefter delges erfarenheter från arbetet och slutligen ges förslag på
framtida arbete.

8.1 Diskussion kring arbetsprocessen
Nedan diskuteras hur arbetet genomfördes och vad som skulle kunna ha gjorts
annorlunda.

Problemställningen som valdes var bred men genom de tre underfrågorna
avgränsades den dock. Dessa delfrågor gav svar på vissa utvalda aspekter av
huvudfrågan.

Av de tre avgränsningarna som gjordes i kapitel 3 visade sig två av dem vara väl
valda medan den tredje inte kunde kvarhållas. Den avgränsning som var mindre bra
var den som gällde att endast stora företag skulle undersökas. Denna avgränsning fick
jag snart bortse ifrån eftersom det fanns mycket få företag som kunde vara med
överhuvudtaget. Ett av företagen som medverkade, företag B, hade nämligen bara en
anställd. Detta företag är dock snarare en slags servicepartner och de som använde
den integrerade lösningen var betydligt fler, vilket gör att avgränsningen kan sägas ha
hållits ändå.

Avgränsningen som berörde att undersökningen inte skulle gå ner på alltför djup nivå
hölls dock, men kanske inte helt och hållet, eftersom intervjuerna bitvis gick ner på
detaljnivå, exempelvis vad gällde förklaringen av Företag A:s MI-program. Detta
gjordes dock för att få djupare kunskap och insikt om hur integrationen gått till.

Även den avgränsning som syftade till att endast undersöka företag som redan hade
integrerat systemen var relevant. Om företagen inte hade gjort klart
integrationsprojektet så skulle de nämligen inte kunnat uppge vilka effekter
integrationen medförde. Dock hade Företag D bara haft sin e-handelslösning igång i
en månad vid tiden för intervjun. Detta var jag emellertid medveten om redan två
veckor tidigare när jag först kontaktade företagen. Jag valde således att lägga
intervjun så sent som möjligt för att de skulle ha hunnit se efter vilka effekter
integrationen hade medfört. Ett annat av företagen, Företag B, hade bara delvis
integrerat på datanivå, som ju visats vara den viktigaste nivån att integrera på. Dock
hade de ju gjort färdigt integrationen så långt och var inte mitt uppe i
integrationsprojektet. Detta gör att jag höll mig till denna avgränsning ändå.

Vad gäller val av metod var det en nackdel att det via telefonintervjuer inte var lika
lätt att förklara sig för intervjuare och respondenter som det kunde varit vid
besöksintervjuer.

Intervjufrågorna anser jag ha varit tillräckligt relevanta för att kunna besvara
problemställningen och dess underfrågor. Vissa av dem kan i efterhand tyckas vara
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överflödiga men de gav åtminstone en god inblick i företagens integrationslösningar
och liknande.

Två av intervjufrågorna upptäckte jag i efterhand var olyckligt formulerade: den ena
av dem frågar om vilket mål företaget har med integrationen medan den andra frågan
handlar om huruvida integrationen har gjort att företaget har uppnått sina mål med e-
handelssatsningen. Dock är det ingen av intervjufrågorna behandlar vilket mål
företaget har med e-handelssatsningen.

Dessutom märkte jag senare att frågorna om vilka EAI-nivåer företaget hade
integrerat på var svåra för respondenterna att svara på, eftersom jag hade svårt att
förklara dem med enkla ord. Detta i sin tur beror åtminstone till viss del att Linthicum
(2000a), som är den enda källa jag hittat där EAI-nivåerna finns beskrivna, inte har
skrivit någon tillräckligt lättförståelig beskrivning av de olika nivåerna.

Det var vidare, som beskrivits tidigare i rapporten, svårt att få tag i företag som kunde
och ville medverka i undersökningen. Genom att ha varit ute i ännu bättre tid skulle
detta kanske inte vara ett lika stort problem. Dock började jag söka företag i mitten av
mars, d.v.s. direkt efter inlämningen av rapportens första del, vilket gör att det
antagligen inte hade varit möjligt att finna fler företag ändå.

En annan sak jag kunde gjort annorlunda vore att skicka frågorna i förväg till
respondenterna. På så vis hade de kanske kunnat svara utförligare direkt. Dock
verkade det ofta som om det var de e-handelsansvariga på företagen som hade bäst
inblick i e-handelssatsningen. Om de inte kunde svara på vissa frågor så skulle jag
antagligen ändå blivit tvungen att ringa till de företag som utvecklat e-
handelslösningarna.

Slutligen kunde en del möda ha besparats om jag hade behandlat företagen
konfidentiellt i rapporten från början. Jag skickade nämligen ut dels ett utkast på
intervjuerna och dels ett utkast på hela rapporten innan jag bestämde om de skulle
vara konfidentiella eller ej.

8.2 Diskussion kring resultatet
Nedan diskuteras resultatets generaliserbarhet och verifierbarhet, varefter det
förväntade resultat jämförs med det verkligt resultatet. Slutligen diskuteras
lämpligheten i uppdelningen mellan äldre och nyare integrationstekniker.

Resultatet kan inte med säkerhet sägas gälla generellt för hur alla företag har
integrerat sitt affärssystem med sitt e-handelssystem, på grund av det relativt låga
antal intervjuer som genomförts i denna undersökning. Dock kan arbetet
förhoppningsvis bidra med en del ny kunskap inom området.

Vad gäller resultatets tillförlitlighet är det inte helt säkert att det kan sägas vara högt,
även om respondenterna oftast gav relevanta svar. Dock var frågorna om EAI-
nivåerna svåra att förstå, vilket gör att resultatet på just dessa frågor anses vara mindre
tillförlitligt än övriga frågor. Detta gäller åtminstone frågorna om metodnivå och
applikationsgränssnittnivå, vilka var de frågor som var svårast för respondenterna att
besvara. Vidare hade företag D bara använt sin integrerade lösning i en månad vid
genomförandet av intervjun. Efter en så kort tidsperiod kan det vara svårt att utröna
vilka effekter integrationen har medfört, vilket gör att de frågor som handlade om
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integrationens effekter på företaget förmodligen inte kan sägas vara helt tillförlitliga.
Slutligen var respondenten på företag B inte helt säker på om företagets affärssystem
kunde räknas som ett sådant. Jag gjorde dock antagandet att företaget hade ett
affärssystem eftersom systemets funktionalitet och uppbyggnad liknade ett ”vanligt”
affärssystem.

Vad gäller det förväntade resultatet som beskrivits i kapitel 3, överensstämde det i två
av tre fall med det verkliga resultatet. Jag hade förväntat att företagen skulle ha
integrerat på åtminstone datanivå och det hade de gjort. Jag hade även förväntat att
företagen skulle ha fått positiva effekter av integrationen och det hade de fått. Dock
använde de inte, utom i ett fall, nyare integrationstekniker för att integrera systemen.

En viktig sak vad gäller uppdelningen i äldre och nyare integrationstekniker fick jag
reda på ganska nyligen. Denna nya information gör att det verkar tveksamt huruvida
min uppdelning kan anses vara korrekt. Enligt de källor som jag använde vid
skrivandet av bakgrunden, exempelvis Linthicum (2000a) verkade i och för sig min
ursprungliga uppdelning vara god. Dock har jag senare insett, bland annat genom att
läsa ComputerSweden (2001), att äldre integrationstekniker kan vara uppbyggda på
samma sätt som de tekniker som i denna rapport benämns nya. Ett exempel som
ComputerSweden (2001) ger på detta är client/server-arkitekturen. Dessutom gäller
det omvända: nyare integrationstekniker kan vara punkt-till-punktbaserade. Exempel
på detta är peer-to-peer-arkitekturen, där datorer, enligt ComputerSweden (2001), kan
kommunicera direkt med varandra utan inblandning av servrar.

8.3 Resultatets roll i ett vidare sammanhang
Det är min förhoppning att resultatet från denna undersökning kommer ge nya
kunskaper inom problemområdet, nämligen integration av affärssystem och e-
handelssystem. Resultatet skulle kunna vara till användning för företag som planerar
att integrera de båda systemen, eftersom de skulle kunna få råd om på vilket sätt de
kan integrera systemen. Dessutom skulle arbetet kunna vara till nytta inom
forskningen inom problemområdet, speciellt som det inte hittills finns särskilt många
undersökningar gjorda inom området.

Även om det mig veterligen inte finns undersökningar liknande den som redovisats i
denna rapport, finns det dock undersökningar om integration i allmänhet samt om
olika aspekter av affärssystem och elektronisk handel. Exempelvis skriver Newmarch
et al. (1999) om integration av affärssystem och dryckesautomater, vilket även det är
ett intressant område. Genom att integrera dessa system kan dryckesautomaten själv
meddela affärssystemet när påfyllning krävs.

Vad gäller den fortsatta utvecklingen inom området integration tror jag att allt fler
företag kommer att integrera olika system som de använder. Detta gäller säkerligen
även just affärssystem och e-handelssystem. Detta antagande grundar jag på dels på
att trenden på senare tid har gått alltmer mot integrerade lösningar. Dessutom finns
det många fördelar med integrerade lösningar jämfört med ointegrerade diton, vilket
gör att företag borde intressera sig för att även i fortsättningen integrera sina olika
system. Utvecklingen kan till och med leda till att företag slutligen kommer använda
ett enda ”universellt” system som de kan använda till allt de behöver.
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8.4 Erfarenheter
En klar nackdel med att välja detta område är att det är outforskat, vilket gör det svårt
att hitta material, både vad gäller litteraturstudie och vad gäller att hitta företag som
kan medverka i undersökningen. Det kändes vid flera tillfällen som att
undersökningen låg före sin tid. Att området är så pass outforskat gjorde samtidigt att
det kändes som om arbetet kunde vara av värde för omvärlden.

Jag visste inte mycket om problemområdet när kursen startade, vilket var en klar
nackdel eftersom det var svårt att förstå vad de olika begreppen innebar samt att det
var svårt att veta vad som behövde undersökas. Dock har jag på så vis lärt mig en hel
del nytt om problemområdet samt ämnet i stort.

En ytterligare erfarenhet som gjordes var att det var svårt att hitta litteratur som var
relevant för undersökningen, även om mer generell litteratur var lättfunnen. Att
komma fram till exakt vilket problem som skulle undersökas medförde också
svårigheter. Exempelvis fanns inte i litteraturen förslag på områden inom ämnet vilka
borde undersökas vidare.

8.5 Förslag på framtida arbete
Området integration av e-handelssystem och affärssystem är hittills till stor del
outforskat, vilket gör att det skulle behövas många fler undersökningar för att kunna
täcka in området tillräckligt.

Jag anser att följande aspekter av integrationen av affärssystem och e-handelssystem
borde undersökas närmare:

• Hur användbar är en integrerad lösning jämfört med ointegrerade system?
Med andra ord skulle funktionaliteten, snarare än tekniken, studeras. En sådan
undersökning skulle således påvisa huruvida integration ger mer användbara
gränssnitt, funktionalitet m.m.

• Hur ser systemutvecklingsprocessen ut för att integrera de båda systemen? Här
skulle det vara intressant att undersöka exempelvis vilka aktörer som
medverkar, hur de olika kraven samlas in samt vilka faktorer är viktigast att ha
i åtanke vid planering av integrationen. Denna undersökning vore relevant
eftersom det är viktigt att ta rätt beslut redan från början, d.v.s. utgå från rätt
krav, för att kunna få en användbar integrationslösning i slutändan.

• Slutligen vore det intressant att genomföra en liknande undersökning på ett
större antal företag för att se om de slutsatser som dragits i denna rapport kan
sägas gälla generellt, eller om nya rön framträder. På grund av det låga antal
företag som idag har integrerat de båda systemen är dock en sådan
undersökning antagligen svår att göra i dagsläget. Om några år är det dock
antagligen lättare att genomföra denna typ av undersökning.
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Bilaga 1 Intervjufrågor
Inledande frågor

1. Berätta kort om Ert företag: typ av företag, vilken bransch, affärsidé, antal
anställda, årlig omsättning, var företaget är beläget, m.m.

2. Vilken typ av e-handel bedriver Ert företag: är det mellan företag eller företag till
kund?

3. Vilken befattning har Du inom företaget? Hur länge har du haft denna befattning?
Hur länge har Du jobbat inom företaget?

Allmänna frågor om systemen

4. Berätta kort om affärssystemet: vilken tillverkare, hur är det uppbyggt, när Ni
började använda det etc.

5. Berätta kort om hur e-handelssystemet är uppbyggt: hur många tiers (nivåer) det
har, när Ni började använda det etc.

Allmänna frågor om integrationen

6. Berätta kort om integrationen: när började Ni började integrera systemen, hur länge
ni har använt Er av den integrerade lösningen, hur det kom sig att Ni integrerade
systemen, har Ni gjort integrationen i batch eller realtid, m.m.

EAI-nivåer

7. På vilken eller vilka av Linthicums EAI-nivåer utförde Ni integrationen? Om Ni
integrerat på flera nivåer, vilken nivå började Ni då med att integrera på?

8. Varför valde Ni att integrera på just denna/dessa nivåer?

9. Anser Ni att en integration på de nivåer ni valt var det bästa valet eller skulle några
andra nivåer vara att föredra? Om så, varför och hur?

Integrationstekniker

10. Vilka integrationstekniker använder Ni Er av för att integrera systemen?

11. Varför valde Ni just dessa integrationstekniker?

12. Anser Ni i efterhand att Ni med hjälp av några andra integrationstekniker skulle
kunna åstadkomma en bättre integration? Om så, varför och hur?

Effekter av integrationen

13. Vilket syfte/mål har Ni med integrationen?

14. Vilka eventuella problem upplevde Ni innan Ni integrerade affärssystemet med e-
handelssystemet?
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15. Vilka effekter medförde integrationen på Ert företag?

• Gjorde integrationen att de eventuella problem som Ni hade innan
integrationen löstes?

• Anser Ni att integrationen har gjort att Ni har uppfyllt Era mål med e-
handelssatsningen?

• Fanns det problem som integrationen inte kunde lösa?

• Skapades nya problem i och med integrationen?

16. Om Ni skulle gjort integrationen idag istället, skulle Ni i sådana fall göra något på
ett annorlunda sätt, med bakgrund av den erfarenhet som Ni haft av er integration?

Övriga frågor

17. Finns det något ytterligare Du skulle vilja nämna som skulle vara av intresse för
undersökningen?

18. Är det OK att publicera Ert företags namn i rapporten?
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Bilaga 2 Sammanfattning av intervju med företag A
1. Berätta kort om Ert företag: typ av företag, vilken bransch, affärsidé, antal
anställda, årlig omsättning, var företaget är beläget, m.m.

Företag A är grossist inom järn- och maskinfackhandeln och har omkring 120
anställda. Omsättningen är cirka 100 miljoner kronor.

2. Vilken typ av e-handel bedriver Ert företag: är det mellan företag eller företag
till kund?

De bedriver business-to-business, alltså e-handel mellan företag.

Företaget bedriver e-handel på två huvudsakliga sätt:

• E-handel via Internet: informationssökning, orderbokning och uppföljning av
order är möjlig på en e-handelsportal. Det är sju företag som använder
portalen.

• E-handel via filöverföring. För detta finns två möjligheter. Den ena är att
använda handterminaler som är specialprogrammerade för ändamålet. Den
andra är att köra med egna inköpssystem där order skickas in på ett
standardiserat sätt in till Företag A.

3. Vilken befattning har Du inom företaget? Hur länge har du haft denna
befattning? Hur länge har Du jobbat inom företaget?

Respondenten arbetar med IT och e-handel. Respondenten anställdes 1978 och har
sedan 1996/1997 arbetat med Internetutveckling.

4. Berätta kort om affärssystemet: vilken tillverkare, hur är det uppbyggt, när
Ni började använda det etc.

Affärssystemet handhar företagets order, fakturering och ekonomi. Affärssystemet
implementerades i augusti 1999. Internt används affärssystemet i regel för att söka
information och boka order.

Affärssystemet är baserat på databasen DB/400 och kör operativsystemet OS/400.
Hårdvaran är AS/400. I grunden är affärssystemet ett IBM-system, men det går
antagligen även att köra på annan plattform. Företag A själva kör dock på IBM-
plattform.

5. Berätta kort om hur e-handelssystemet är uppbyggt: hur många tiers (nivåer)
det har, när Ni började använda det etc.

E-handelssystemet ligger på en enda server. Denna server är av IBM-fabrikat, kör
operativsystemet Windows NT, använder Apache som serverprogramvara samt
använder Progress som databas och utvecklingsverktyg.

De började använda e-handelssystem i oktober 1997. Själva e-handelsportalen
öppnade i maj 2000.
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6. Berätta kort om integrationen: när började Ni började integrera systemen,
hur länge ni har använt Er av den integrerade lösningen, hur det kom sig att Ni
integrerade systemen, har Ni gjort integrationen i batch eller realtid, m.m.

Företaget började integrera i samband med att de började använda Internet, 1997. Då
integrerade de mot ett affärssystem som fanns i en stordator Denna integration
fungerade dock inte helt bra. De hade långa svarstider och osäker drift. När företaget
använde det stordatorbaserade systemet kunde kunderna, via specialterminaler, fråga
om lagersaldo och priser samt boka order. Således behövde företaget ha minst samma
funktionalitet i det nya Internetbaserade systemet. För att kunna uppnå samma
funktionalitet som förut var det affärssytemet de körde ett lämpligt system eftersom
det förutom att kunna köras som affärssystem även var lämpligt för att integrera mot
webben. Den nuvarande lösningen började utvecklas i januari 1999 och har varit i
drift sedan augusti 1999.

De skickar data batchvis. Om uppgifterna inte ändrar sig mer än en gång per dag så
uppdaterar de dem inte oftare än så. Exempel på detta är kundregister och
artikelregister. Andra uppgifter, såsom lagersaldo och orderbokning, vilka är
databasförändrande transaktioner, uppdateras i takt med att kunderna frågar efter dem,
alltså i realtid. Kataloginformation, slutligen, uppdateras en gång i veckan. Det är
även möjligt att göra manuella uppdateringar, förutom de automatiska som nyss
nämnts.

E-handelssystemet är integrerat mot affärssystemet med artikelfrågor där det är
möjligt att gå in online in i affärssystemet och hämta priser, lagersaldo, boka order,
kontrollera leveranser och packsedlar etc.

7. På vilken eller vilka av Linthicums EAI-nivåer utförde Ni integrationen? Om
Ni integrerat på flera nivåer, vilken nivå började Ni då med att integrera på?

Datanivå

De har integrerat på denna nivå på så sätt att affärssystemet varje dag eller med given
frekvens skapar filer med fastställt format vilka skickas till e-handelssystemet. Dessa
filer läses med fastställda rutiner in i e-handelssystemet så att det där alltid finns ett
aktuellt artikelregister, kundregister m.m. tillgängligt.

Från e-handelssystemet till affärssystemet kan man ställa frågor som genererar svar i
realtid.

Applikationsgränssnittsnivå

Enligt respondenten på Företag A kommer onlinetransaktioner från webben in mot ett
speciellt s.k. MI-program i affärssystemet. Detta MI-program hämtar data ur
databasen eller ur det programmet som startas upp.

Enligt respondenten på det företag som levererat företag A:s affärssystem används
dock MI-programmen enbart via webben och inte gemensamt av både e-
handelssystemet och affärssystemet.
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Metodnivå

Respondenten på Företag A kunde inte svara på frågan. Svaret gavs därför av en
person på det företag som levererat företag A:s affärssystem.

Metoddelningen sker i AS/400-maskinen. Där delas programobjekt. Själva
beräkningen för att räkna ut ett pris beroende på vilken kund och artikel det är sköts
av samma programobjekt oberoende av om det är för e-handelssystemet eller
affärssystemet. Exakt samma kod kan alltså användas både av e-handelssystemet och
affärssystemet. Programobjekten ligger steget innanför MI-programmet.

Användargränssnittnivå

De har ett gemensamt användargränssnitt mellan affärssystemet och e-
handelssystemet så att information från de båda systemen presenteras för en
användare i samma gränssnitt på webben.

Vilka nivåer började de med?

De började med att integrera på datanivå, genom att köra batch-filer från
affärssystemet till webben. Detta skedde redan på den tiden då företaget använde sig
av det stordatorbaserade systemet. De började med batchorienterade lösningar,
eftersom dessa inte ställer så höga krav som realtidslösningar.

8. Varför valde Ni att integrera på just denna/dessa nivåer?

Företag A har haft en intern grupp tillsammans med konsulter och det företag som
levererat företag A:s affärssystem. De har diskuterat fram den bästa kompromissen.
De gjorde tekniska och användarmässiga bedömningar om kostnader och
funktionalitet och då fick de dessa rekommendationer och bestämde sig för att göra på
detta viset. Om den person som arbetade med programmeringen av e-handelssystemet
samt den person som arbetade med affärssystemet var överens så valde de just denna
lösning.

9. Anser Ni att de nivåer ni valt var det bästa valet eller skulle några andra
nivåer vara att föredra? Om så, varför och hur?

Den lösning som företaget har valt är fullt tillräcklig åtminstone för tillfället.

10. Vilka integrationstekniker använder Ni Er av för att integrera systemen?

Enligt respondenten på Företag A används s.k. MI-program som körs mot
affärssystemet för att köra onlinetransaktioner. Dessa onlinetransaktioner är den typ
av integration som är viktigast för företaget. Respondenten kunde dock inte ge mer
detaljerade beskrivningar. Resterande svar på denna fråga gavs därför av en person på
det företag som levererat företag A:s affärssystem.

För replikering används ODBC. ODBC används inte för några andra ändamål. Det
som replikeras med ODBC är kundinformation, artikelinformation, m.m.
Replikeringen sker från affärssystemet till webbapplikationen.
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Vid onlinetransaktioner används däremot distribuerade objekt, av typen COM. För att
köra onlinetransaktioner används i webbservern (Windows NT-servern) en
programvara vid namn Webspeed som är gjord av företaget Progress. Webspeed är ett
system för att kapsla in komponenter. För att köra onlinetransaktioner skapar
webbservern COM-objekt, vilka termineras när transaktionen är genomförd. Ett
objekt används bara för en enda transaktion och bara ett enda objekt används vid varje
transaktion.

COM-objektet loggar på mot AS/400-datorn (i affärssystemet), genom att göra en s.k.
socket connection över TCP/IP. AS/400-maskinen i affärssystemet startar s.k. RPG-
objekt. Dessa i sin tur konverterar socketarna till ett internt protokoll samt ställer
frågor mot affärssystemet. RPG är programspråket på AS/400-maskinen. RPG-
objektet skickar resultatet av förfrågningen, i form av en textsträng, via
socketprogrammet (som sköter kommunikationen i AS/400:an) till webbservern.
Därefter terminerar COM-objektet RPG-objektet och slutligen termineras även COM-
objektet. COM-objekten är hela tiden kvar i webbservern liksom RPG-objekten hela
tiden är kvar i affärssystemet.

När e-handelssystemet behöver t.ex. en prisuppgift skickas således en förfrågning om
vilken kund, vilken artikel o.s.v. in till affärssystemet. Efter att ha utfört erfordliga
beräkningar skickas resultatet sedan tillbaka till webben.

MI-program är ett sätt att anropa program. De möjliggör presentation medan
webbkoden presenterar själva informationen. MI-programmen innehåller således
enbart data och ingen layout. Företag A använder MI-program dels för att definiera
rättigheter, så att en person bara får se den information han är berättigad till.
Dessutom används de för att kunna byta kodbas på maskinen. MI-programmen är
specialskrivna för att kunna bli kontaktade från ett C-program, istället för från en
bildskärm, vilket annars är standard. De är även specialskrivna för att kunna
kommunicera från en webbapplikation in till affärssystemet. De används enbart mot
webbapplikationen.

11. Varför valde Ni just dessa integrationstekniker?

Företaget diskuterade ihop med webbprogrammerare och
affärssystemsprogrammerare de olika möjligheter som fanns för att integrera. Det
fanns ungefär tre olika alternativ. Utifrån den status som företaget hade och den status
som programmerarna hade så kom Företag A:s programmerare fram till att en viss
lösning var den bästa. Projektledarna hade inga specifika synpunkter på val av teknik,
förutsatt att det var möjligt att få fram en offert med kostnader och tider vilken
passade ihop med de övriga projekten.

12. Anser Ni i efterhand att några andra integrationstekniker skulle kunna
åstadkomma en bättre integration? Om så, varför och hur?

Det är möjligt att någon annan lösning skulle kunna vara både bättre och billigare men
den lösning som gjordes känns ganska rätt.
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13. Vilket syfte/mål har Ni med integrationen?

Syftet med integrationen är att kunna erbjuda järnhandels- och
industriförnödenhetsmarknaden ett rationellt och kostnadseffektivt stödsystem vad
gäller information om orderläggning via ett Internetgränssnitt.

14. Vilka eventuella problem upplevde Ni innan Ni integrerade affärssystemet
med e-handelssystemet?

Innan integrationen var det inget riktigt ”drag” i användandet av e-handelssystemet.
Kunderna nöjde sig inte med att endast få en bekräftelse på att ordern har tagits emot,
utan de ville ha mer utförliga svar online om hur mycket de får levererat, etc.

15. Vilka effekter medförde integrationen på Ert företag?

Gjorde integrationen att de eventuella problem som Ni hade innan integrationen
löstes?

Många önskemål har uppnåtts. De har fått ett enkelt och användarvänligt gränssnitt
och kan ändå få ut så mycket information ur webbdatabasen med möjligheter att ställa
komplicerade frågor.

Anser Ni att integrationen har gjort att Ni har uppfyllt Era mål med e-
handelssatsningen?

Ja, till stora delar.

Fanns det problem som integrationen inte kunde lösa?

Vissa saker har varit svåra att lösa, exempelvis hur man skall hantera kundavtal,
staffningar av priser (d.v.s. kvantitetsrabatter) etc. Det har även uppkommit brist på
plats samt brist på överensstämmelse mellan datafält (konsistens) mellan
affärssystemet och e-handelssystemet.

Skapades nya problem i och med integrationen?

I princip blev det bättre i och med integrationen. Dock fanns det vissa saker som i
jämförelse med den gamla specialprogramvaran inte blev lika bra. I samband med att
den integrerade lösningen började användas i augusti 1999 var det ett antal funktioner
som fanns i det gamla systemet vilka inte hade hunnit bli integrerade. Driftsäkerheten
blev möjligtvis sämre, jämfört med det stordatorbaserade system de använde förut.
Dock har de ändå en hög driftsäkerhet.

16. Om Ni skulle gjort integrationen idag istället, skulle Ni i sådana fall göra
något på ett annorlunda sätt, med bakgrund av den erfarenhet som Ni haft av er
integration?

Det finns ett antal olika alternativ: dels att man skulle ha byggt det på samma
plattform, dels att man skulle kunna ha kört det system som det företag som levererat
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företag A:s affärssystem själva har för e-handel. Det är dock svårt att säga vad som är
bäst.

17. Finns det något ytterligare Du skulle vilja nämna som skulle vara av intresse
för undersökningen?

Företaget har ett ganska sofistikerat administrationssystem med vilket det är möjligt
att följa hur användarna jobbar, när de jobbar och vad de jobbar med. De kan även
följa upp trender och se hur systemet jobbar: både hur man utnyttjar datalinjer och
olika fasta linjer mellan driftsmaskiner, webbmaskiner, affärssystemet samt ut mot
Internet.
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Bilaga 3 Sammanfattning av intervju med företag B
1. Berätta kort om Ert företag: typ av företag, vilken bransch, affärsidé, antal
anställda, årlig omsättning, var företaget är beläget, m.m.

Företag B är en ”paraplyorganisation” för ett antal butiker inom en större
dagligvarukedja. Detta innebär att företaget servar handlare inom denna kedja med en
e-handelslösning som erbjuder Internetbaserad dagligvaruförsäljning. Företaget har
endast en heltidsanställd. Omsättningen är inte möjlig att gå in på eftersom företaget
endast har funnits i cirka ett halvår.

2. Vilken typ av e-handel bedriver Ert företag: är det mellan företag eller företag
till kund?

Företaget bedriver både e-handel till andra företag och till privatpersoner. Företag B
är ett ”rent” e-handelsföretag och sysslar inte med något annat än e-handel.

3. Vilken befattning har Du inom företaget? Hur länge har du haft denna
befattning? Hur länge har Du jobbat inom företaget?

Respondenten är projektledare och har haft denna befattning sedan januari 2001.
Respondenten har inte arbetat inom företaget innan detta datum.

4. Berätta kort om affärssystemet: vilken tillverkare, hur är det uppbyggt, när
Ni började använda det etc.

Företag B i sig har inget affärssystem, utan det är de anslutande butikerna som
använder ett system. Respondenten vet inte när affärssystemet började användas.
Affärssystemet är egenutvecklat av dagligvarukedjan tillsammans med en
underleverantör.

Affärssystemet hanterar alla artiklar som finns i butiken, det hanterar priser, hur
mycket som finns i lager. Det hanterar även huruvida varorna är inkommande eller
utgående o.s.v. Företag B hämtar information ur affärssystemet och läser in i e-
handelssystemet. Butikerna ser emellertid egentligen inte affärssystemet såsom
varande ett affärssystem men dess funktion är dock liknande ”vanliga” affärssystem.

Affärssystemet ligger i en Oracle-databas med en uppkoppling i butikerna. Det körs
på operativsystemet OS/2. Butikerna hämtar uppgifter via ett extranet (ett slags
skyddat system) till databasen.

5. Berätta kort om hur e-handelssystemet är uppbyggt: hur många tiers (nivåer)
det har, när Ni började använda det etc.

E-handelssystemet är väldigt enkelt uppbyggt, menar respondenten. Systemet har en
SQL Server i botten. En webbserver hämtar information ur SQL-servern. Det är
Microsoft-standard. E-handelssystemet kan alltså sägas vara på två nivåer: det är i
webbservern som allting ”sker” och webbservern hämtar uppgifter från databasen
(SQL Servern).

E-handelssystemet har varit igång i ungefär två och ett halvt år i en av butikerna. Nu
har det dock vuxit så att det har kopplats ihop med ytterligare nio butiker.
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6. Berätta kort om integrationen: när började Ni började integrera systemen,
hur länge ni har använt Er av den integrerade lösningen, hur det kom sig att Ni
integrerade systemen, har Ni gjort integrationen i batch eller realtid, m.m.

Integrationen var ett krav ända från start. Företaget var tvungna att hantera priser på
artiklarna och själva artikelinformationen. Det fanns ingen annan möjlighet än att
integrera systemen om de inte skulle behöva lägga ned extremt mycket arbetskraft.
Integrationen var en förutsättning för att företaget skulle kunna starta överhuvudtaget.

Det är ett semi-integrerat system, på så sätt att det inte görs några direkta
förfrågningar från e-handelssystemet till affärssystemet. Istället ”tankas” information
ut batchvis från affärssystemet in till e-handelssystemet varje vecka.

7. På vilken eller vilka av Linthicums EAI-nivåer utförde Ni integrationen? Om
Ni integrerat på flera nivåer, vilken nivå började Ni då med att integrera på?

Datanivå

För att skicka data från affärssystemet till e-handelssystemet väljs de önskade
tabellerna (t.ex. artikel- eller prisinformation) ut från affärsssystemet och skickas
sedan till e-handelssystemet i en textfil.

De skickar dock ingen data från e-handelssystemet till affärssystemet. De har inte
tillräckligt stort antal order för att behöva skicka information den vägen. Från de order
som tas görs inte någon avräkning, eftersom volymerna i dagsläget inte är såpass stor.
Dessutom finns all information om kunder m.m. i själva e-handelssystemet medan
affärssystemet bara har information om lager, artiklar, priser etc.

När volymerna växer så kanske det är nödvändigt att göra en avräkning i
affärssystemet, men det är inte aktuellt idag.

Butikerna själva uppdaterar affärssystemet när det t.ex. kommer in nya orderstockar
från sina leverantörer. Detta påverkar dock inte e-handelssystemet alls.

Applikationsgränssnittnivå

De har inte integrerat på denna nivå eftersom affärssystemet är utformat på ett sätt
som gör att det idag inte är möjligt att åstadkomma en integration på denna nivå utan
att byta ut affärssystemen i butikerna. På grund av att detta är en omständig process
samt för att de har ett ganska begränsat antal order är ett sådant byte inte aktuellt i
dagsläget.

Metodnivå

Affärssystemet lämnar ifrån sig vilka artiklar som skall publiceras på Internet, vilka
priser som gäller samt vilka säsongsartiklar som finns. Detta är dock helt och hållet en
envägskommunikation från affärssystemet till webben. En viss metod kan dock inte
användas av båda systemen.
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Användargränssnittnivå

De har ett gemensamt användargränssnitt för affärssystemet och e-handelssystemet,
vilket gör att det är möjligt att se vad som finns i båda systemen genom ett enda
gränssnitt.

Vilka nivåer började de med?

De började med att integrera på datanivå.

8. Varför valde Ni att integrera på just denna/dessa nivåer?

Integration på datanivå var en förutsättning för att de överhuvudtaget skulle kunna ha
en verksamhet. Utan att ha kommunikation mellan systemen, t.ex. att kunna skicka
artikel- och prisinformation till webben, skulle e-handeln inte fungera. Således var
integration på denna nivå den viktigaste.

De var mer eller mindre tvungna att integrera på användargränssnittnivå, eftersom det
skulle vara enhetligt för alla butikerna och så lättanvänt som möjligt.

9. Anser Ni att en integration på de nivåer ni valt var det bästa valet eller skulle
några andra nivåer vara att föredra? Om så, varför och hur?

Ja, de valda nivåerna var det bästa valet.

10. Vilka integrationstekniker använder Ni Er av för att integrera systemen?

Det fanns från början delvis en funktion för att exportera ut filer från affärssystemet.
Det var alltså möjligt att få ut t.ex. en förteckning av alla artiklar som fanns i
affärssystemet. Företag B behövde visserligen specificera funktionen ytterligare, men
eftersom det redan fanns en funktion för det så använde de denna. De var dock
tvungna att anpassa e-handelssystemet för att det skulle kunna ta emot dessa filer,
men för detta användes inte någon integrationsteknik. Således använde de inte några
ytterligare integrationstekniker eller programvara utan använde det befintliga.

11. Varför valde Ni just dessa integrationstekniker?

Det var billigast och även det som gick snabbast att få på plats.

12. Anser Ni i efterhand att Ni med hjälp av några andra integrationstekniker
skulle kunna åstadkomma en bättre integration? Om så, varför och hur?

Andra integrationstekniker skulle möjligen kunna göra det bättre. Det är dock idag
inte möjligt att använda någon annan teknik. För att kunna använda andra tekniker
skulle de vara tvungna att lägga ut affärssystemet på webben så att det blev ett helt
webbaserat affärssystem, där affärssystemet och e-handelslösningen hade helt och
hållet smält samman.
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13. Vilket syfte/mål har Ni med integrationen?

Målsättningen var att företaget skulle kunna få ut all information om butikernas
artiklar. Som tidigare nämnts var detta en absolut förutsättning för att kunna bedriva
e-handel.

14. Vilka eventuella problem upplevde Ni innan Ni integrerade affärssystemet
med e-handelssystemet?

De märkte inte egentligen inte av några problem.

15. Vilka effekter medförde integrationen på Ert företag?

Den huvudsakliga effekten av integrationen var att den gjorde det möjligt att företaget
överhuvudtaget kunde ”dra igång” systemet. Detta hade inte varit möjligt annars.

Gjorde integrationen att de eventuella problem som Ni hade innan integrationen
löstes?

De löstes definitivt.

Anser Ni att integrationen har gjort att Ni har uppfyllt Era mål med e-
handelssatsningen?

De har absolut uppnåtts för tillfället.

Fanns det problem som integrationen inte kunde lösa?

Det finns två viktiga saker som inte kunde lösas:

• På artikelnivå finns det en del problem med affärssystemet. Det finns inte
tillräckligt mycket information för varje enskild artikel. Om en viss
säsongsartikel, t.ex. julmust, inte avmarkeras i butikernas system så ser det på
webben ut som om artikeln fortfarande är till salu. Detta är ett typiskt problem
som måste lösas.

• Ett annat problem är att det går långsamt att välja ut de artiklar som skall
kunna publiceras på webben. För att göra detta går man in i affärssystemet och
markerar vilka produkter det är som skall laddas upp till e-handelssystemet.
Detta är en ganska dryg process som tar ganska lång tid.

Skapades nya problem i och med integrationen?

Nej, inga nya problem skapades.
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16. Om Ni skulle gjort integrationen idag istället, skulle Ni i sådana fall göra
något på ett annorlunda sätt, med bakgrund av den erfarenhet som Ni haft av er
integration?

Nej, det hade inte varit möjligt. Företag B kan inte gå in och förändra affärssystemet
utan de är tvungna att använda det som det är för att undvika en gigantisk
arbetsbelastning.

17. Finns det något ytterligare Du skulle vilja nämna som skulle vara av intresse
för undersökningen?

Företag B ser att det är ett problem att ha ett affärssystem. De ser hellre att all
information finns på webben. Webbaserade affärssystem gör det enklare att hantera
informationen från ett antal olika parter och således hoppas Företag B att i framtiden
kunna placera artikelregistret och prisuppgifter i e-handelssystemet och sluta använda
affärssystemet helt och hållet.
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Bilaga 4 Sammanfattning av intervju med företag C
1. Berätta kort om Ert företag: typ av företag, vilken bransch, affärsidé, antal
anställda, årlig omsättning, var företaget är beläget, m.m.

Företag C tillverkar bland annat glasögonglas och har cirka 100 anställda i Sverige.
Den årliga omsättningen ligger på 170 miljoner kronor.

2. Vilken typ av e-handel bedriver Ert företag: är det mellan företag eller företag
till kund?

De kör business-to-business (företag till företag). Optikern kommer tillsammans med
sin kund fram till vilket glas som passar bäst varefter optikern beställer detta
skräddarsydda glas av Företag C. Företag C startade 1993 möjligheten att kunna
skicka elektroniska order från butiker in till Företag C. 1996 kom Företag C
tillsammans med andra företag inom branschen fram till ett standardiserat format för
elektroniska order. Idag kommer cirka 40 % av orderna in elektroniskt till Företag C.

Företag C har full automatik vad gäller att ta emot order. Orderna registreras
automatiskt i ordersystemet när de kommer in till Företag C. Direkt efteråt skickas en
orderbekräftelse automatiskt tillbaka till kunden. Där framkommer även beräknat
leveransdatum. Dessutom beräknas den väg som ordern kommer ta i fabriken och när
den passerar de olika stationerna, automatiskt direkt efter som ordern kommit in till
Företag C. Om leveransdatumet inte skulle kunna hållas skickas senare automatiskt ett
föreningsbesked där bland annat det nya beräknade leveransdatumet framgår. Denna
fulla automatik vad gäller order och besked är Företag C ensamma om i branschen.

3. Vilken befattning har Du inom företaget? Hur länge har du haft denna
befattning? Hur länge har Du jobbat inom företaget?

Respondenten är IT-chef sedan snart tio år tillbaka. Dessförinnan har han inte arbetat
inom Företag C.

4. Berätta kort om affärssystemet: vilken tillverkare, hur är det uppbyggt, när
Ni började använda det etc.

Sedan fem till sex år tillbaka används ett gemensamt likadant system som är utvecklat
av moderbolaget. De system som används är egenutvecklade, även om
utgångspunkten ofta har varit standardsystem som har anpassats för företagets
specifika behov. Dock använder de inga system som finns ute kommersiellt.

Affärssystemet består egentligen av flera olika delsystem, med ett gemensamt
gränssnitt. Affärssystemet hanterar orderregistrering, lagerkontroll etc. Ordersystemet
kontrollerar hela tiden att det i lagersystemet finns tillräckligt med material för att
kunna producera. Lagersystemet har även beställningspunkter och skickar hela tiden
automatiskt signaler ner till moderbolaget för att fylla på lagret.

När ordern levereras ut från fabriken så går den direkt över till ett faktureringssystem
som fakturerar och distribuerar fakturor. Därefter går ordern vidare till ett
ekonomisystem som också är egenutvecklat och som har hand om både leverantörs-
och kundreskontra samt bokföring.
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5. Berätta kort om hur e-handelssystemet är uppbyggt: hur många tiers (nivåer)
det har, när Ni började använda det etc.

Företag C har en SQL-server som innehåller alla order som kommit in i företaget
(oavsett om de kommit in på elektroniskt eller traditionellt sätt). De har även en
webbserver som används för att hämta och presentera information. Webbservern
hämtar all information från SQL-servern, medan SQL-servern i sin tur får information
från många olika håll. SQL-servern har egentligen en enda uppgift: att förse
webbservern med information. Servrarna och alla brandväggar m.m. står fysiskt
placerade hos Företag C.

Företag C började använda e-handelssystemet 1992. 1996 började de visa information
på webben och 1998 var det möjligt att skicka in order elektroniskt till Företag C.

6. Berätta kort om integrationen: när började Ni började integrera systemen,
hur länge ni har använt Er av den integrerade lösningen, hur det kom sig att Ni
integrerade systemen, har Ni gjort integrationen i batch eller realtid, m.m.

Affärssystemet körs huvudsakligen på en AS/400-dator, som kontinuerligt skickas
över information samt uppdaterar e-handelssystemets SQL-server. Detta sker batchvis
var femte minut. Av säkerhetsskäl sker inte integrationen helt i realtid (med
omedelbar uppdatering).

Företag C började integrera affärssystemet med e-handelssystemet under 1996/1997.
Första året användes tjänsten endast internt. 1998 började tjänsten användas externt
gentemot optikerna och då var det möjligt att skicka information, t.ex.
leveransbesked, tillbaka till optikerna.

Det finns ett program i AS/400 som hela tiden kontrollerar huruvida det finns någon
order som rört sig i fabriken eller om det har kommit till någon ny order etc. Om
något sådant har skett så informeras SQL-servern. Denna får i sin tur förfrågningar av
webbservern.

På samma sätt är det med de automatiska besked som skickas som fax eller mail.
Även dessa ligger på AS/400, vilken kontinuerligt kontrollerar om något har hänt och
meddelar i så fall en server i nätet. En arbetsstation kontrollerar hela tiden vad det är
för nya arbetsuppgifter som dyker upp på servern, plockar upp dem och skickar dem
via mailprogram eller faxprogram till kunden.

Elektroniska order kunde skickas in till Företag C redan från och med 1993.

7. På vilken eller vilka av Linthicums EAI-nivåer utförde Ni integrationen? Om
Ni integrerat på flera nivåer, vilken nivå började Ni då med att integrera på?

Datanivå

I AS/400-datorn finns företagets centrala datasystem med samtliga kunder, samtliga
order, hela lagersystemet etc. SQL-servern tar emot order men bearbetar dem inte
utan detta görs av AS/400:an. Efter det att ordern har registrerats av AS/400:an
skickas ett meddelande till kunden. 99 % av all den information som presenteras utåt,
mot kunden, ligger i SQL-servern.

Information som finns i AS/400-datorn i affärssystemet skickas med jämna
mellanrum över till en SQL-servern i e-handelssystemet. Detta sker genom att skicka
filer via FTP. På samma sätt skickas även filer från SQL-servern i e-handelssystemet
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till AS/400-datorn i affärssystemet. Således är systemen integrerade på datanivå.
Dessutom skickas information från webbservern till SQL-servern i e-handelssystemet.

AS/400 är IBM:s vanligaste dator och har funnits i omkring ett tiotal år. Den är
väldigt flexibel och kan användas till många olika saker. Operativsystemet som körs
på maskinen heter OS/400.

Applikationsgränssnittsnivå

I webbservern finns applikationer som kan besvara kundernas frågor genom att hämta
erfordliga data samt presentera dessa för kunden. Applikationerna hämtar dock, av
säkerhetsskäl, endast data från SQL-servern i e-handelssystemet och inte direkt från
själva affärssystemet. Data skickas från AS/400-datorn i affärssystemet till SQL-
servern i e-handelssystemet, men av säkerhetsskäl är det inte alla data som skickas,
eftersom vissa data inte får bli tillgängliga från webben.

Metodnivå

För att skydda affärssystemet från intrång så har företaget en arbetsstation mellan
affärssystemet och e-handelssystemet. Denna arbetsstation distribuerar data mellan de
båda plattformarna (systemen). Där finns metoder som delas mellan de olika
miljöerna, på så sätt att både affärssystemet och e-handelssystemet kan använda sig av
samma metoder.

Användargränssnittsnivå

De har ett gemensamt gränssnitt för e-handelssystemet och affärssystemet på så sätt
att en order presenteras både inom företaget och för kunderna på samma sätt oavsett
om den kom via e-handel eller på annat sätt. Ordern visas på samma sätt alltså.

Vilka nivåer började de med?

De började med datanivå.

8. Varför valde Ni att integrera på just denna/dessa nivåer?

Enkelhet, lättillgänglighet och trovärdighet var viktigt för företaget. Det är dessutom
enligt respondenten viktigt att ta ett steg i taget och inte göra hela integrationen på en
gång.

De ansåg att det lämpligaste sättet att påbörja integrationen var genom att integrera
data. För att kunna presentera information på ett bra sätt, med korrekt information,
ansåg de att det var viktigt att integrera data mellan e-handelssystemet och
affärssystemet.

Gentemot kunden och externa kontakter är det viktigt att ha integrerade gränssnitt,
oavsett var informationen finns belägen. Det gör det lättare att använda.
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9. Anser Ni att en integration på de nivåer ni valt var det bästa valet eller skulle
några andra nivåer vara att föredra? Om så, varför och hur?

Ja, det är det bästa valet. De har inte ångrat sig.

10. Vilka integrationstekniker använder Ni Er av för att integrera systemen?

De använder i princip bara Remote Procedure Calls. I PC-nätverket finns det
arbetsstationer vars enda uppgift är att ta fram information som senare delges kunder.
Dessa arbetsstationer ingår alltså i e-handelssystemet. För att åstadkomma detta
startar och stoppar arbetsstationerna applikationer i den AS/400-dator som ingår i
affärssystemet. Detta sker som sagt med hjälp av Remote Procedure Calls. Resultatet
som har fåtts fram skickas vidare till en annan arbetsstation som vidareförädlar
informationen. Resultatet skickas till en annan server och slutligen utnyttjar en PC-
dator automatiskt Word eller Outlook Express för att skicka iväg informationen.

11. Varför valde Ni just dessa integrationstekniker?

Anledningen till att de valde Remote Procedure Calls var att kunna samordna
funktioner till en maskin. På så sätt kan en maskin ha ett ansvarsområde vilket innebär
att den kan starta upp applikationer i olika miljöer. Således är det möjligt att få en
lättare struktur.

12. Anser Ni i efterhand att Ni med hjälp av några andra integrationstekniker
skulle kunna åstadkomma en bättre integration? Om så, varför och hur?

Nej, de har inte funderat på att använda sig av någon annan teknologi istället
Respondenten tror heller inte att någon annan integrationsteknologi skulle vara att
föredra.

13. Vilket syfte/mål har Ni med integrationen?

Det nästintill primära syftet är att kunderna skall ha lättillgänglig information om hur
Företag C:s åtaganden och order fungerar. Dessutom är det även nödvändigt att ha
lättillgänglig information internt inom företaget.

En anledning till att företaget integrerade systemen var att det är mycket enklare och
säkrare att skicka elektronisk order jämfört med den traditionella varianten. En annan
anledning var möjligheten att kunna informera kunden om beräknat leveransdatum,
vilket sätter press på Företag C att få klart orderna i tid. Ett mål med integrationen var
således att höja kvaliteten överhuvudtaget. Dessutom är det enklare för kunden att
skicka en elektronisk order istället för att skicka fax eller ringa telefonsamtal och
riskera att bli placerad i telefonkö. Vidare hålls kunden hela tiden informerad om
eventuella problem och behöver inte ringa och fråga om detta.

14. Vilka eventuella problem upplevde Ni innan Ni integrerade affärssystemet
med e-handelssystemet?

Företagets kunder ställde många frågor vilket tog tid och skapade kösituationer.
Dessutom skickade kunderna beställningar per telefon eller fax vilket tog lång tid.
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15. Vilka effekter medförde integrationen på Ert företag?

I och med integrationen kunde kunderna nu utan större ansträngningar få tag i
information. Det blev även enkelt att lägga beställningar. Dessutom är e-
handeln”öppen” 24 timmar om dygnet.

En annan aspekt är säkerheten: ingen hör, ser, läser eller skriver fel längre när det
gäller hanteringen av order, eftersom det inte finns några manuella mellanhänder efter
det att kunden har skrivit in sin order.

Gjorde integrationen att de eventuella problem som Ni hade innan integrationen
löstes?

Väldigt många problem löstes.

Anser Ni att integrationen har gjort att Ni har uppfyllt Era mål med e-
handelssatsningen?

Ja, de har uppfyllt målen. De har dock hela tiden nya mål som de strävar mot.

Fanns det problem som integrationen inte kunde lösa?

Vissa typer av specialbeställningar kan ej skötas via e-handeln. E-handeln klarar 95
till 96 % av alla order, men väldigt specifika beställningar måste köras manuellt.

Skapades nya problem i och med integrationen?

Tekniken i sig medförde inga nya problem. Dock uppstod en del omställningsproblem
för viss personal som hade svårt att ta till sig den nya tekniken.

16. Om Ni skulle gjort integrationen idag istället, skulle Ni i sådana fall göra
något på ett annorlunda sätt, med bakgrund av den erfarenhet som Ni haft av er
integration?

I huvudsak skulle de gjort på samma sätt. Vissa små justeringar skulle dock ha
genomförts.

17. Finns det något ytterligare Du skulle vilja nämna som skulle vara av intresse
för undersökningen?

Nej.
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Bilaga 5 Sammanfattning av intervju med företag D
1. Berätta kort om Ert företag: typ av företag, vilken bransch, affärsidé, antal
anställda, årlig omsättning, var företaget är beläget, m.m.

Företag D bedriver försäljning via postorder och i ett antal butiker. Antal anställda är
omkring 200 och den årliga omsättningen är cirka 400-450 miljoner kronor (beräknad
omsättning detta år).

2. Vilken typ av e-handel bedriver Ert företag: är det mellan företag eller företag
till kund?

De bedriver mestadels e-handel från företag till kund men även från företag till
företag. Bland Företag D:s kunder finns således både konsumenter och andra företag.
E-handeln står för 2 – 3 % av företagets totala omsättning.

3. Vilken befattning har Du inom företaget? Hur länge har du haft denna
befattning? Hur länge har Du jobbat inom företaget?

Respondenten är data- och IT-ansvarig och har varit det i 3 - 4 år. Han har jobbat
inom företaget i 15 år.

4. Berätta kort om affärssystemet: vilken tillverkare, hur är det uppbyggt, när
Ni började använda det etc.

Det finns två delar av affärssystemet: ett internt och ett externt, mellan vilka ganska
mycket information (kundinformation, priser, artiklar, m.m.) skickas.

Den externa delen har varit i bruk sedan 1996. Detta system har hand om order, lager,
fakturering, inköp, grundregister samt lagerhantering. Denna del drivs inte av Företag
D själva utan av ett annat företag, där även delsystemets hårdvara och mjukvara är
placerad.

För rent internt bruk används ett system som har dels en modul för ekonomi och dels
en för butiksdata. Det interna systemet har varit i bruk sedan 1999 och har byggts på
etappvis. På ekonomisidan används systemet för att hantera redovisning, bokföring,
leverantörsreskontra, samt för kreditkunder även kundreskontra. Butiksdatasystemet
innehåller information som behövs ute i butikerna; exempelvis håller den reda på
vilka olika betalningssätt som finns. Ekonomisystemet är väldigt tätt integrerat med
butiksdatasystemet. Samma system används av alla företagets butiker.

5. Berätta kort om hur e-handelssystemet är uppbyggt: hur många tiers (nivåer)
det har, när Ni började använda det etc.

E-handelssystemet har varit i bruk sedan mitten av mars 2001. Systemet drivs av en
webbserver vilken är belägen hos ett annat företag som sköter loggning och backup
m.m.

Företag D:s marknadsavdelning har hand om själva datan, såsom bildbank,
katalogtexter samt texter till webben. Det sker en regelbunden export av data från
denna databas till webbservern, där erfordliga förändringar av data görs.
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6. Berätta kort om integrationen: när började Ni började integrera systemen,
hur länge ni har använt Er av den integrerade lösningen, hur det kom sig att Ni
integrerade systemen, har Ni gjort integrationen i batch eller realtid, m.m.

Integrationen var en naturlig följd i utvecklingen. Utan integration hade det blivit
alltför mycket manuellt arbete inblandat, genom att kunden först skriver in sin order
och sedan skriver Företag D in ordern på nytt. Genom en integrerad lösning är det
dessutom möjligt att ha ett mer interaktivt utbyte med kunden vad gäller leveranstider
m.m.

Beslut om att integrera affärssystemet med e-handelssystemet togs i
oktober/november 2000. Företag D skissade på lösningar tillsammans med två andra
företag. Den integrerade lösningen lanserades i mitten av mars 2001.

Uppdateringarna sker huvudsakligen batchvis. Det som skickas är bl.a. uppdateringar
av lagersaldon. Detta skickas från affärssystemet till e-handelssystemet två gånger per
dygn. Det finns enligt respondenten ingen anledning att göra uppdateringarna oftare
eftersom lagersaldot inte ändras särskilt mycket under denna tid. Vad gäller bilder
m.m. går det att välja att göra uppdateringar batchvis eller i realtid.

Från e-handelssystemet till affärssystemet sker dock uppdateringarna i realtid.
Kundens beställningar skickas således direkt in till affärssystemet. I samband med
detta sker det lite mer informationsutbyte med affärssystemet eftersom den exakta
lagerstatusen kontrolleras. På så sätt får kunden besked på huruvida varorna finns i
lager eller ej.

Efter det att en kundorder har skickats in till affärssystemet kan personalen på Företag
D gå in och kontrollera orderna direkt. Det sker även kontroller utifrån vissa
parametrar, t.ex. ordervärden eller antal varor som beställts, så att det går att verifiera
att det är en ”riktig” order. Om det inte verkar vara en ”riktig” order, skickas den
vidare till en feldatabas där den granskas manuellt.

7. På vilken eller vilka av Linthicums EAI-nivåer utförde Ni integrationen? Om
Ni integrerat på flera nivåer, vilken nivå började Ni då med att integrera på?

Datanivå

När kunder lägger order till företaget skickas ordern i realtid från webbservern i e-
handelsssystemet till den externa delen av affärssystemet, som i sin tur skickar
information (leveransbesked t.ex) i realtid tillbaka till webbservern.

Grunddata, såsom artiklar och kunder, skickas batchvis från branschsystemet (en del
av affärssystemet) till e-handelssystemets webbserver. Bilder, säljtext m.m. skickas
batchvis från branschsystemet till en katalog- och produktionsdatabas (en SQL-
server) för e-handeln vilken står hos Företag D:s marknadsavdelning. Även från
denna databas skickas information till webben. Dock skickas ingen data från
webbservern till marknadsavdelningens databas, eftersom det inte finns något behov
för detta.

Den rent interna delen av affärssystemet, d.v.s. ekonomi- och butiksdatamodulerna,
skickar ingen data till webbservern.
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Applikationsgränssnittnivå

Respondenten på Företag D sade att förfrågningar skickas från e-handelssystemet till
affärssystemet som bearbetar den och skickar tillbaka ett svar. Det finns ett antal
regler för hur informationen som skickas tillbaka skall utformas. Det är ett
standardiserat gränssnitt som data visas upp på.

Respondenten på det företag som gjort företag D:s e-handelslösning berättade att det
företag som handhar den externa delen av affärssystemet har skapat ett
applikationsgränssnitt som är väldigt enkelt att kommunicera mot från en webbserver.
Dock använder affärssystemet inte samma applikationsgränssnitt som e-
handelssystemet.

Metodnivå

De har inte någon integration på denna nivå. De båda systemen är från två olika
leverantörer. Det finns ingen direkt förbindelse mellan systemen på denna nivå.

Användargränssnittnivå

De har inget gemensamt användargränssnitt för de båda systemen.

Vilka nivåer började de med?

De började med datanivå.

8. Varför valde Ni att integrera på just denna/dessa nivåer?

Det fanns inte så mycket att välja på eftersom systemen var från två olika
leverantörer. Det var inte möjligt att göra om systemen. Det var således inte möjligt
att integrera på fler nivåer.

9. Anser Ni att en integration på de nivåer ni valt var det bästa valet eller skulle
några andra nivåer vara att föredra? Om så, varför och hur?

Ja, det var det bästa valet, åtminstone det mest kostnadseffektiva.

10. Vilka integrationstekniker använder Ni Er av för att integrera systemen?

Enligt respondenten på Företag D ligger data ligger i en tabell som ska se ut på ett sätt
som gör att det går att importera direkt in på webbservern. Det är en form av
standardiserat format, på så sätt att filerna vid uppdateringar alltid måste vara
strukturerade på samma sätt, där det är fastställt vad en viss position i filen innehåller
för data. Ett exempel på detta är att en viss position alltid innehåller t.ex. ett
artikelnummer.

Respondenten på det företag som gjort företag D:s e-handelslösning sade att inga
andra integrationstekniker används än just denna filöverföring. Han berättade även att
filerna skickas via FTP internt mellan Företag D och det företag där den externa delen
av affärssystemet är belägen. Vidare sade respondenten på det företag som gjort
företag D:s e-handelslösning att det från början var meningen att Företag D skulle ha
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en replikering från en SQL-server till en annan SQL-server (båda lösningarna kör
Microsoft SQL). Dock ville Företag D:s tekniker inte detta.

11. Varför valde Ni just dessa integrationstekniker?

Den var den mest lämpade utifrån de e-handelslösningar som företaget hade valt.

12. Anser Ni i efterhand att Ni med hjälp av några andra integrationstekniker
skulle kunna åstadkomma en bättre integration? Om så, varför och hur?

Respondenten på Företag D kunde inte svara på denna fråga och hänvisade istället till
det företag som gjort företag D:s e-handelslösning.

Respondenten på det företag som gjort företag D:s e-handelslösning sade att om en
realtidsintegration i SQL-server hade gjorts så skulle man kunna haft även
produktdataförändringar i realtid. Felstavningar etc. kunde då uppdateras omedelbart
ute på webben. Detta innebär dock en risk eftersom även felaktiga uppdateringar då
kommer direkt ut till webben och kunden. De lösningar som Företag D har räcker
emellertid för dagens behov.

13. Vilket syfte/mål har Ni med integrationen?

Framför allt var syftet att minska den manuella arbetsbördan, d.v.s. att slippa skriva in
artiklar m.m. manuellt in i systemen. Genom att automatisera så mycket som möjligt
är det möjligt att istället lägga mer kraft på att driva webbplatsen på alla sätt. Exempel
på detta är att marknadsföra webbplatsen bättre, uppdatera den mer samt få den mer
kommersiellt gångbar.

14. Vilka eventuella problem upplevde Ni innan Ni integrerade affärssystemet
med e-handelssystemet?

Innan de integrerade var det betydligt mer manuellt arbete. Eftersom företaget hade
olika databaser utan direkt koppling sinsemellan fanns det problem med
överensstämmande av data (konsistens) mellan affärssystemet och e-handelssystemet.

15. Vilka effekter medförde integrationen på Ert företag?

I och med integrationen är det lättare att förändra, t.ex. uppdatera, webbplatsen.
Företaget kan nu utföra fler förändringar själva utan att behöva ta hjälp av
leverantören.

Gjorde integrationen att de eventuella problem som Ni hade innan integrationen
löstes?

Företaget har i och för sig bara använt den integrerade lösningen i omkring en månad,
men de märker redan att de sparar mycket tid och arbete jämfört med förut.
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Anser Ni att integrationen har gjort att Ni har uppfyllt Era mål med e-
handelssatsningen?

Även detta är lite tidigt att svara på, men än så länge har de gjort det.

Fanns det problem som integrationen inte kunde lösa?

Nej.

Skapades nya problem i och med integrationen?

I första början har det varit en del problem men respondenten kan inte säga något
konkret som kan sägas komma att bli bestående.

Det har dock i detta inledande skede funnits en del mindre problem. Det har
exempelvis funnits buggar på webbplatsen. Detta beror på att det var svårt att testa
alla funktioner innan systemet togs i drift; det fanns en del fel som upptäcks först när
kunderna började använda systemet. Det har också funnits vissa problem med
uppdateringarna. Dessa problem har dock inte varit särskilt allvarliga.

16. Om Ni skulle gjort integrationen idag istället, skulle Ni i sådana fall göra
något på ett annorlunda sätt, med bakgrund av den erfarenhet som Ni haft av er
integration?

Nej. Det har fungerat bra rent allmänt. I och med att det är såpass nytt är det dessutom
svårt att avgöra om något annat sätt vore bättre.

17. Finns det något ytterligare Du skulle vilja nämna som skulle vara av intresse
för undersökningen?

Nej.


