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Sammanfattning 
Web Services är en av de mest populära utvecklingstrenderna som finns idag. Inom 
litteraturen tas en mycket positiv bild fram av Web Services som är en relativt ny 
teknik och är därmed inte helt färdigutvecklad. Enligt Deitel et al. (2003) kan det 
därför vara svårt för företag att utnyttja tekniken för att kunna uppnå alla fördelar som 
teoretiskt sägs finnas med interna och externa Web Services.  

 

Syftet med undersökningen är att undersöka i vilken omfattning som Web Services 
finns idag på svenska företag när det gäller interna och externa Web Services, och hur 
företagen anser att tekniken fungerar med avseende på fördelar, jämfört med vad som 
sägs inom litteraturen. 

  

För att besvara problemställningen har litteraturstudier och intervjuer genomförts. 
Resultatet visade att svenska företag har mestadels interna Web Services men att 
omfattningen även innefattar externa Web Services, vilka för tillfället växer. Svenska 
företag upplever att Web Services kan tillföra främst tekniska fördelar, men är osäkra 
på om de gynnas av de ekonomiska fördelarna.  

 

Nyckelord: tjänsteorienterad arkitektur, Web Services, intern/extern användning, 
fördelar, nackdelar
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1  Introduktion 
Web Services har blivit ett stort begrepp de senaste åren eftersom Internets 
möjligheter växt och utvidgats när det gäller kommunikation och datautbyte mellan 
olika informationssystem, både inom företag och mellan olika företag. Enligt 
Tsalgatidou & Pilioura (2002) har kraven på snabbare affärsprocesser, flexibilitet, 
tillgänglighet samt automatisering ökat kraftigt. Enligt Computer Sweden (2004a) har 
det gjort att Web Services i dagsläget är en av de största utvecklingstrenderna. Web 
Services bygger på tjänsteorienterad arkitektur och är en teknik som erbjuder ett 
standardiserat och kontrollerat sätt för systemkomponenter att kommunicera och 
interagera med varandra över nätverk (Kaye, 2003). Enligt WSCC (2005) skapar Web 
Serviceteknologin bättre förutsättningar för att interagera och samutnyttja system, 
komponenter och information, sett ur ett affärsmässigt perspektiv. Web Services kan 
lösa problem som alternativa tekniker inom tjänsteorienterad arkitektur inte kan 
fullständigt, tekniker som till exempel CORBA, COM samt RMI. Dessutom har Web 
Services en rad unika fördelar jämfört med alternativa tekniker, enligt vad som 
framgår ur litteraturen. Men att investera i Web Services kan vara kostsamt, och att 
investera i något som kanske inte bidrar till någon affärsnytta, är att kasta pengarna i 
sjön. Web Services har både för- och nackdelar, där fördelarna kan tyckas vara 
överrepresenterade i litteraturen. Frågan är om det inte är för tidigt att säga och ge en 
sådan bild av Web Services när tekniken är så pass ny som den är. Web Services är 
idag inte helt färdigutvecklat, vilket bidrar till att det kan vara svårt för företag att 
implementera Web Services på alla plan i sin verksamhet så att alla fördelar uppnås. 

 

Arbetet fokuserar på hur den aktuella situationen ser ut i verkligheten idag, det vill 
säga hur företagen upplever situationen. Det problem som arbetet bygger på är att 
genom en ytterligare fördjupning kartlägga vad som tas upp inom litteraturen när det 
gäller fördelar med Web Services och undersöka hur de överensstämmer med hur det 
ser ut i verkligheten, det vill säga vad olika företag anser och hur väl de upplever att 
tekniken fungerar inom sina verksamheter. En undersökning har genomförts på olika 
företag för att undersöka hur långt företag har kommit med implementeringen av Web 
Services idag och på vilket sätt tekniken används, men även hur pass väl Web 
Services fungerar på de olika företagen. Undersökningen har utrett vad företag ansett 
om Web Services fördelar och om företag har möjlighet att uppnå de fördelar som 
inom litteraturen sägs finnas idag med Web Services. Uppfattningen som fåtts fram av 
företagen har jämförts med vad som tagit upp inom litteraturen.  

 

För att ge svar på arbetets problemställning har litteraturstudier och intervjuer 
genomförts, där sex företag har deltagit. Resultatet visade att svenska företag har 
mestadels interna Web Services men att omfattningen även innefattar externa Web 
Services och att dessa växer i och med att det finns ett större behov av dem. Svenska 
företag upplever idag att Web Services kan tillföra fördelar, därmed är tekniken inte 
överskattad inom litteraturen. Däremot är det osäkert om de ekonomiska fördelarna 
gynnar företagen eller inte, eftersom det ännu är för tidigt för att undersöka.  
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2 Bakgrund 
I följande kapitel kommer de begrepp som ligger till grund för arbetet att förklaras. 
Inledningsvis kommer en beskrivning av hur Internets funktion utvecklats till att bli en 
grund för datautbyte och affärskommunikation mellan olika informationssystem. 
Dessutom kommer centrala begrepp tas upp inom området om datautbyte mellan 
olika informationssystem. Därefter kommer en redogörelse för vad tjänsteorienterad 
arkitektur är för något samt vilka tekniker det finns för implementation av SOA. 
Vidare kommer en definition av vad Web Services är, följt av en beskrivning av hur 
Web Services fungerar samt hur standarden är uppbyggd. Sist kommer en generell 
redogörelse för vilka för- och nackdelar Web Services har. 

 

2.1 Internet, tjänster och andra centrala begrepp 
Enligt Tsalgatidou & Pilioura (2002) har utvecklingen av Internet-teknologier skapat 
stora förändringar för hur företag kan sköta sina affärer. De huvudsakliga 
affärsprocesserna flyttas över till webben för att skapa större automatisering, 
effektivare affärsprocesser och mer global tillgänglighet. Enligt Deitel, Deitel, 
DuWaldt & Trees, (2003) har innovationer inom programmering och hårdvara lett till 
fler kraftfulla och användbara tekniker som objektorienterad programmering, 
distribuerade applikationer (eng. distributed computing), Internetprotokoll samt XML 
(eXtensible Markup Language). Distribuerade applikationer bygger på att en 
organisations kommunikation och datorberäkningar sker över nätverk istället för att 
allt utförs på en centraldator. För att distribuerade applikationer ska kunna fungera 
måste olika komponenter kunna kommunicera med varandra på olika datorer i ett 
nätverk. Enligt Deitel et al. (2003) har detta behov resulterat i att ett flertal olika 
tekniker utvecklats från början av 1990-talet och fram tills nu. De allra nyaste av 
dessa tekniker bygger på tjänsteorienterad arkitektur (eng. Service Oriented 
Architecture) som lägger fokus på tjänster (istället för till exempel objekt som i 
objektorienterad programmering). Enligt Barry (2003) är tjänster i detta sammanhang 
en funktion som har ett givet ändamål, inte kräver någon annan tjänst för att fungera 
samt fungerar oberoende av andra tjänsters tillstånd och omgivning (se nästa sida). 
Enligt Kaye (2003) har tjänster under utvecklingens gång blivit ett starkt koncept för 
outsourcing inom IT och har format en ny teknik för att bygga distribuerade 
applikationer. Tjänster har gjort att distribuerade applikationer över World Wide Web, 
som e-handel och fildelning, ökat kraftigt i popularitet de senaste åren.  

 

Till skillnad från övriga implementeringstekniker i tjänsteorienterad arkitektur, är 
Web Services plattformsoberoende, löst kopplade samt använder sig av öppna 
standarder (Deitel et al., 2003; Kaye, 2003). Med plattformsoberoende menas att 
tekniken kan användas på vilken plattform som helst, det vill säga på vilket 
operativsystem som helst. Enligt Kaye (2003) betyder begreppet löst kopplat att olika 
system inte är hårt bundna till varandra, det vill säga att systemen länkas samman på 
ett sätt som gör att de inte är beroende av varandra och kan därför lättare hanteras och 
förändras. Enligt Deitel et al. (2003) innebär öppna standarder att samma standarder 
kan användas av alla istället för att det finns konkurrerande tekniker, vilket gör att 
olika system kan kommunicera med varandra oberoende vilken plattform de använder 
eller vilket programmeringsspråk de är uppbyggda i. Ovanstående definitioner 
kommer att användas i rapporten.  
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2.2 Tjänsteorienterad arkitektur 
Barry (2003) menar att tjänsteorienterad arkitektur handlar om att sammanföra 
tjänster så att en interaktion mellan dessa tjänster kan ske, för att tjänsterna ska kunna 
kommunicera med varandra. Barry (2003, sida 19) definierar begreppet enligt 
följande:  

 

”Tjänsteorienterad arkitektur är en samling av tjänster, där dessa kommunicerar med 
varandra. Kommunikationen kan involvera antingen enkel data som flödar eller två 
till flera tjänster som samarbetar i någon form av aktivitet. Dessa tjänster kan finnas 
både inom och utom en organisation.” (Egen översättning från engelska).  

 

Ovanstående definition ligger i linje med vad som nämnts i kapitel 2.1, där 
tjänstekonceptets betydelse diskuteras inom datautbytets utveckling. Enligt Kaye 
(2003) är tjänsteorienterad arkitektur abstrakta beskrivningar för hur interaktioner 
mellan olika systemkomponenter ska gå till för att kunna få ett önskat resultat. För att 
dra en parallell mellan definitionerna är tjänsteorienterad arkitektur ett slags 
tillvägagångssätt för att sammanföra tjänster/systemkomponenter, för att de ska 
kunna kommunicera med varandra och på så sätt kunna utnyttja varandras funktioner. 
Vidare menar Barry (2003) att tjänsteorienterad arkitektur kan liknas vid ett 
surroundsystem, eftersom även det är en samling av tjänster. Varje enhet i ett 
surroundsystem har en väldefinierad (eng. well-defined) funktion, det vill säga att 
användaren vet exakt vad enheten har för funktion, till exempel att en CD-spelare 
spelar CD-skivor. Vidare säger Barry att en enhet är självomfattande (eng. self-
contained), vilket betyder att till exempel en video inte behöver vara igång för att en 
CD-spelare ska kunna fungera. Slutligen fungerar enheterna oberoende av andra 
enheter, till exempel behöver en teve inte vara igång för att det ska kunna gå att spela 
in ett teveprogram på en video. Enligt Barry (2003) är en tjänst utifrån ovanstående en 
funktion som är:  

– Väldefinierad: de grundläggande funktionerna som tjänster har är bestämda. 

– Självomfattande: tjänster är oberoende av andra tjänster för att kunna fungera.  

– Oberoende av kontexten eller tillstånd av andra tjänster: en tjänst fungerar 
oberoende av omgivningen eller tillstånden av andra services.  

 

Tsalgatidou & Pilioura (2002) och Deitel et al. (2003) säger att tjänsteorienterad 
arkitekturs grunder kan förklaras med en interaktion mellan tre olika aktörer; 
leverantör, förmedlare samt konsument. Dessa aktörer utför ett antal aktiviteter 
genom att kommunicera med varandra. En leverantör erbjuder en tjänst som en 
konsument har ett behov av, och en förmedlare fungerar som en mellanhand som 
kopplar samman dessa två så att konsumenten kan utnyttja den tjänst som 
leverantören har att erbjuda. Ovanstående handlar om hur tjänsteorienterad arkitektur 
är uppbyggd och hur tekniken fungerar, vilket kommer tas upp mer detaljerat i kapitel 
2.2.1. Enligt Daconta, Obrst & Smith (2003) är tjänsteorienterad arkitektur ett viktigt 
steg för mjukvaruutvecklingen eftersom det kommer leda till att färre personer skriver 
kod och att fler organisationer köper färdiga mjukvaror istället för att utveckla egna.  
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2.2.1 Funktion och uppbyggnad 

Enligt Tsalgatidou & Pilioura (2002) och Deitel et al. (2003) samverkar tre olika 
aktörer med varandra genom ett antal aktiviteter (figur 1). Aktörerna är leverantör 
(eng. Service Provider), förmedlare (eng. Service Broker) samt konsument (eng. 
Service Requester). De grundläggande aktiviteterna som utförs är beskrivning (eng. 
describe), offentliggörande (eng. publish), utforskning (eng. discover) samt 
anropning/bindning (eng. invoke/bind).  Kaye (2003) tar upp en liknande figur och 
utvecklar den genom att säga att aktörerna utgörs av tre olika system (det vill säga att 
aktörerna i ”verkligheten” är tre olika system). Enligt Deitel et al. (2003) kan varje 
komponent i en tjänsteorienterad arkitektur anta en eller flera av de ovanstående 
rollerna, vilket betyder att till exempel en leverantör kan vara en konsument till en 
annan leverantör. 

 

 

Figur 1. Grunderna i tjänsteorienterad arkitektur (Efter Tsalgatidou & Pilioura, 2002, 
sida 137; Deitel et al. (2003) sida 50-51) 

Leverantör 

En leverantör är den part som förser mjukvaruapplikationerna med de tjänster som 
den behöver (Tsalgatidou & Pilioura, 2002). Enligt Kaye (2003) och Deitel et al. 
(2003) är leverantören ett system eller en server som erbjuder en tjänst över ett 
nätverk. Leverantören offentliggör sina tjänster genom att skicka dem till 
förmedlaren, så att de kan bli tillängliga över ett nätverk. Deitel et al. (2003) säger att 
tjänster kan bli tillgängliga genom tjänstgränssnitt (eng. service interface), vilket är en 
mjukvarukomponent som gör Web Services tillgängliga för andra applikationer. 

 

Konsument 

En konsument är den part som har ett behov av en viss tjänst, som finns tillgänglig 
över Internet eller andra nätverk (Tsalgatidou & Pilioura, 2002). Konsumenten kräver 
att en viss funktion uppfylls genom att söka efter och anropa en tjänst. Kaye (2003) 
säger att konsumenten utgörs av ett system och Deitel et al. (2003) säger att 
konsumenten utgörs av en nätverksserver, som vill utforska och använda tjänster som 
erbjuds av leverantören.  

 

Förmedlare 

(Service Broker) 

Konsument 

(Service Consumer) 

Leverantör 

(Service Provider) 

Offentliggörande 

Anropning/
bindning 

Utforskning 

Beskrivning 
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Förmedlare 

En förmedlare är den part som fungerar som ett sökbart register med beskrivningar av 
tjänster (Tsalgatidou & Pilioura, 2002). Dessa beskrivningar är offentliggjorda av 
leverantören och är efterfrågade av konsumenten. Kaye (2003) säger att förmedlaren 
utgörs av ett system. Enligt Deitel et al. (2003) utgörs förmedlaren av en 
nätverksserver eller ett system som fungerar som ett register eller en clearingcentral 
(eng. clearing house) för Web Services och förbinder de andra två systemen med 
varandra. 

 

Enligt Tsalgatidou & Pilioura (2002) och Deitel et al. (2003) kommunicerar och 
samarbetar ovan nämnda aktörerna med varandra på följande vis: 

– Offentliggörande Leverantören skapar ett tjänstgränssnitt av sin tjänst och skickar 
en beskrivning av tjänsten till förmedlaren. Förmedlaren lagrar beskrivningen i sitt 
register och därmed är tjänsten offentliggjord och tillgänglig över ett nätverk.  

– Utforskning Konsumenten som har ett behov av en viss tjänst, skickar frågor till 
förmedlaren för att kunna lokalisera rätt tjänst i registret. Förmedlaren letar upp 
det som efterfrågats och skickar vidare en del av beskrivningen till konsumenten 
som ursprungligen kom från leverantören. Det meddelar konsumenten om vad 
leverantören kräver för fordran och respons, det vill säga hur konsumenten ska 
kunna interagera med leverantören och kunna ta del av den tjänst som 
leverantören erbjuder.  

– Anropning/bindning Konsumenten använder beskrivningen och skickar en 
förfrågan till leverantören som i sin tur skickar tillbaka förväntat respons. På så 
sätt har de upprättat en kommunikation med varandra som de kan utveckla för att 
konsumenten ska kunna använda sig av leverantörens Web Service.   

 

2.2.2 Implementeringstekniker 

Enligt Kaye (2003) har det över de senaste två decennierna utvecklats flera tekniker 
för att länka samman komponenter mellan olikartade system. De mest kända på 
marknaden inom tjänsteorienterad arkitektur är CORBA, DCE, RPC, COM/DCOM, 
RMI samt Web Services, och kommer att förklaras lite närmare nedan förutom den 
sistnämnda som förklaras närmare i kapitel 2.3. 

 

Enligt Daconta et al. (2003) är CORBA (the Common Object Request Broker 
Architecture) en teknik för att interagera olika system och kom ut 1992 av Object 
Management Group (OMG). CORBA bygger på en objektbaserad approach för 
distribuerade beräkningar (eng. distributed computing) och är både plattforms- och 
språkoberoende, det vill säga att system kan hitta och kommunicera med varandra 
trots att de är skrivna i olika plattformar och på olika programmeringsspråk (Daconta 
et al., 2003). Enligt Kaye (2003) är det grundläggande konceptet i CORBA ”the 
Object Request Broker” (ORB), vilket är en ”mjukvaruagent” som tillåter objekt att 
lokalisera varandra och kommunicera med varandra i distribuerade system. Enligt 
Kaye (2003) har tekniken visat sig vara effektiv inom utveckling av nära 
kontrollerade applikationer samt inom ”spridningsmiljöer” (eng. deployment 
environments) när det handlar om ett starkt samarbete mellan de involverade.  Men 
vidare säger Kaye (2003) att CORBA är en komplex teknik som saknar utsträckning 
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(eng. extensibility), är relativt dyr samt inte kopplar ihop system på ett löst sätt. På 
grund av dessa nackdelar har det inte blivit någon enig acceptans kring tekniken. Det 
finns företag som använder CORBA men rent generellt sett har tekniken inte blivit 
speciellt utbredd.  

 

DCE (the Distributed Computing Environment) och dess RPC-komponent (Remote 
Procedure Call) släpptes 1993 av Open Software Foundation (OSF). Enligt Deitel et 
al. (2003) är RPC en teknik som går ut på att en applikation anropar (exekverar) 
procedurer som finns på andra datorer. En procedur består av ett antal instruktioner 
som berättar för en applikation hur det ska utföra en viss uppgift. Enligt Kaye (2003) 
är COM (Component Object Model) en teknik som släpptes 1993 av Microsoft för att 
kunna möjliggöra kommunikation mellan applikationer på samma dator. Enligt 
Daconta et al. (2003) efterföljdes COM av Distributed COM (DCOM) som 
utvecklades 1996 och tillät kommunikation mellan applikationer på olika datorer. 
DCOM är dock inte så universellt i och med att det är plattformsberoende och inte 
kan kommunicera med applikationer på andra plattformar än Microsoft (Daconta et 
al., 2003). RMI (Remote Method Invocation) släpptes av Sun som en del av sin Java-
plattform 1996. Tekniken har samma nackdel som DCOM, det vill säga har 
plattformsberoende och kan därmed inte kommunicera med andra än Sun’s 
applikationer (Daconta et al., 2003). 

 

2.3 Definition av Web Services 
Deitel et al. (2003) säger att Web Services definieras olika av olika användare 
beroende på hur de används, vilket förklarar det antal definitioner som finns inom 
området. Trots det bygger definitionerna dock på samma principer. Det beror på att en 
definition av Web Services bygger på samma principer som tjänsteorienterad 
arkitektur, eftersom Web Services är en av dess implementeringstekniker. Daconta et 
al. (2003, sida 58) definierar Web Services enligt följande: 

 

 ”Web Services är olika mjukvaruapplikationer som kan bli utforskade, beskrivna och 
åtkomliga, baserade på XML och standard webbprotokoll, över intranät, extranet 
samt Internet.” (Egen översättning från engelska).  

 

Det handlar om webbaserade systemapplikationer som kan interagera med varandra 
över olika nätverk för att kunna utnyttja varandras funktioner. Daconta et al. (2003) 
nämner att dessa mjukvaruapplikationer kan bli utforskade, beskrivna samt åtkomliga 
över olika nätverk, vilket är viktigt eftersom det är vad Web Services bygger på. Web 
Services beskriver sig själva så att ”rätt” tjänst kan hittas för en applikation som har 
ett speciellt behov. Applikationen som har ett behov kan leta efter en viss tjänst, det 
vill säga utforska, och komma åt tjänsten eftersom den finns åtkomlig över någon 
form av nätverk. Daconta et al. (2003) tar även upp är att Web Services är baserade på 
XML och olika Webbprotokoll. Det är viktigt i och med att XML utgör stommen i 
tekniken, liksom de olika Webbprotokollen (såsom SOAP, WSDL samt UDDI, vilka 
kommer att beskrivas närmare i efterföljande kapitel).  
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Enligt Deitel et al. (2003) och Tsalgatidou & Pilioura (2002) kan grunderna för 
kommunikationen i Web Services, liksom grunderna i tjänsteorienterad arkitektur, 
gestaltas med tre aktörer som utför en rad aktiviteter. Aktörerna är leverantör, 
konsument samt förmedlare. Aktiviteterna som aktörerna utför är kortfattat att 
leverantören erbjuder en tjänst, som konsumenten har ett behov av och söker, och 
förmedlaren är den som förmedlar tjänsten från leverantören till konsumenten. Mer 
om det kommer i efterföljande kapitel. 

 

2.4 Web Service’s funktion 
Web Services är som tidigare nämnts en teknik för hur tjänsteorienterad arkitektur kan 
implementeras. Enligt Deitel et al. (2003) är grunden i Web Services eXtensible 
Markup Language (XML) som möjliggör informationsutbyte mellan olika 
applikationer oberoende av vilket dataformat som används internt. Dessutom 
möjliggör XML att Web Services kan användas över Internet, eftersom det 
underliggande protokollet för kommunikation i XML är HTTP (Hypertext Transfer 
Protocol). Web Services byggs upp av tre standarder; Simple Object Access Protocol 
(SOAP), Web Service Description Language (WSDL) samt Universal Description 
Discovery and Integration (UDDI). Dessa standarder interagerar med varandra och 
förenklar på så sätt hanteringen av system (Deitel et al., 2003). Nedan kommer en 
närmare förklaring av nämnda standarder och en redogörelse för deras samverkan.  

 

2.4.1 XML 

Enligt Deitel (2003) är XML (eXtensible Markup Language) en utbredd och använd 
standard för hur data kan beskrivas och för skapandet av märkspråk (eng. markup 
languages). XML är med andra ord ett metaspråk, det vill säga ett regelverk för att 
skapa märkspråk. Redan 1998 godkändes och rekommenderades standarden av W3C1, 
vilket betyder att tekniken är stabil nog att användas inom industrin. Dataoberoende är 
ett huvudsakligt kännetecken för XML eftersom XML beskriver data, som vilken 
annan applikation som helst kan läsa (som förstår XML), oberoende av plattform eller 
programmeringsspråk. XML kan beskrivas som meddelandenas syntax, där det 
underliggande protokollet för kommunikationen är HTTP. Deitel et al. (2003) menar 
att eftersom applikationer har fått en större potential över webben, kommer troligen 
XML att bli den universella tekniken för hur data skickas mellan webbapplikationer.  

 

2.4.2 SOAP 

Enligt Deitel et al. (2003) är SOAP (Simple Object Access Protocol) en av de 
vanligaste standarderna som används för att leverera Web Services mellan webben 
och andra nätverk. Vidare säger Deitel et al. (2003) att SOAP är ett 
kommunikationsprotokoll baserat på XML och att det består av en rad av 
standardiserade XML-scheman. Scheman används för att bestämma ett format för att 
vidarebefordra XML-meddelanden över nätverk, i det ingår de typer av data som 
meddelandet kan innehålla och det sätt som meddelandet måste vara strukturerat på 
för att servern på den andra änden kan tolka meddelandet korrekt. SOAP kan alltså 

                                                
1 W3C står för World Wide Web Consortium och är en organisation som definierar Webb teknologier. 
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liknas vid ett kuvert som XML-meddelanden läggs i. Standarden introducerades som 
koncept 1998 av DevelopMentor, Userland Software samt Microsoft, och utkom 
1999. Deitel et al. (2003) säger att syftet med SOAP är att möjliggöra 
datatransaktioner mellan system över ett eller flera nätverk.  

 

2.4.3 WSDL 

Enligt Daconta et al. (2003) är WSDL (Web Service Description Language) en 
standard som beskriver själva Web Servicen. För att en applikation ska kunna 
använda en Web Service, måste tjänsten bli exakt beskriven. WSDL innehåller därför 
all information som behövs för att kunna använda en tjänst, det vill säga vad en Web 
Service gör, var den finns stationerad samt hur den anropas (det vill säga hur den ska 
kunna implementeras). Enligt Daconta et al. (2003) är SOAP kommunikationsspråket 
för Web Services medan WSDL är beskrivningssättet för kommunikationsdetaljer och 
de meddelanden som är specifika för applikationen, som kan skickas med SOAP. 
Standarden uppkom genom att det från mjukvaruutvecklarnas sida uppmärksammades 
att applikationer behövde information om de tjänster som skulle anropas innan de 
anropades och lösningen var denna standard. WSDL är liksom SOAP skrivet i XML 
och kopplar ihop Web Servicen med ”rätt” applikation.  

 

2.4.4 UDDI 

Enligt Deitel et al. (2003) är UDDI (Universal Description, Discovery and 
Integration) en standard som gör det möjligt för utvecklare och affärsverksamheter att 
offentliggöra och lokalisera Web Services på ett nätverk. UDDI fungerar nämligen 
som en förvaringsplats (eng. repository) för Web Services, tillgängliga över ett 
nätverk. Det är ett sökbart register med lagrad information om olika Web Services 
som finns och kan därför liknas vid en telefonkatalog. De vita sidorna är till för att 
lista företags kontaktinformation och textuella beskrivningar av dem själva, de gula 
sidorna visar klassificeringsinformation om företag och detaljer av företags 
elektroniska möjligheter samt de gröna sidorna listar teknisk data relaterat till tjänster 
och affärsprocesser. UDDI beskriver data i ett XML-baserat format. Organisationer 
kan lagra information i privata eller publika UDDI. I privata har ett godkännande getts 
till dem som får ta del av informationen, medan alla kan komma åt och använda 
informationen i publika UDDI. Standarden utvecklades av Microsoft, IBM samt Ariba 
och släpptes i sin första version 2000. 

 

2.4.5 Samverkan mellan standarderna  

För att förklara hur Web Services fungerar samt hur de ovan nämnda standarderna 
samverkar, visas nedan en figur (figur 2) som liknar den figur som användes för att 
förklara tjänsteorienterad arkitektur. Figuren visar samverkan mellan de ovanstående 
standarderna och innehåller de tre aktörerna leverantör, förmedlare samt konsument. 
Grunderna i Web Services kommunikation gestaltas i figuren, vilket utgör själva 
tekniken, det vill säga interaktionen mellan olika system. Hur modellen fungerar har 
redan beskrivits i kapitel 2.2.1, men nedan följer en djupare redogörelse för vad som 
händer och som inkluderar de fyra formella standarderna.  
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Figur 2. Grunderna för kommunikationen i Web Services (Efter Tsalgatidou & 
Pilioura, 2002, sida 145) 

 

En leverantör skickar en beskrivning av sin tjänst i WSDL till förmedlaren. 
Beskrivningen innehåller all nödvändig information om tjänsten, som vad den gör, var 
den finns stationerad samt hur den ska anropas för att vidare kunna implementera 
tjänsten. Förmedlaren är i själva verket samma sak som UDDI, det vill säga ett 
sökbart register med information om olika Web Services, och lagrar därför 
beskrivningen i sitt register. Konsumenten (som är själva användarapplikationen) har 
ett behov av en viss tjänst och skickar därför en eller flera frågor till förmedlaren för 
att söka rätt på den tjänst som det finns ett behov av samt för att bestämma hur 
kommunikationen ska kunna genomföras med denna. Förmedlaren letar upp ”rätt” 
tjänst och skickar vidare en del av WSDL, som kom från leverantören. Konsumenten 
använder WSDL för att kunna skicka förfrågan till leverantören, och leverantören 
svarar. På så sätt kan de två nu kommunicera och konsumenten kan implementera 
leverantörens Web Service. För att kommunikation ska vara möjlig används XML i 
hela processen, det vill säga att XML skickas eller att meddelanden som är baserade 
på XML skickas runt mellan aktörerna. Genom att använda SOAP kan XML-
meddelanden skickas mellan de olika aktörerna.  

 

Ett exempel på hur ovanstående skulle kunna se ut i verkligheten skulle kunna vara 
om en flygresa ska bokas med hjälp av ett resebolag över Internet. Resebolaget blir en 
konsument och flygbolaget blir en leverantör. Resebolagets Web Service måste 
använda flygbolagets Web Service för att kontrollera ifall det finns lediga platser på 
det valda flyget. En förmedlare kommer att fungera som en mäklare som hittar och 
skickar rätt information om rätt Web Service, så att kommunikationen mellan 
resebolaget och flygbolaget kan möjliggöras. 

 

2.5 För- och nackdelar med Web Services 
Kaye (2003), Deitel et al. (2003) samt Barry (2003) hävdar att Web Services kan lösa 
problem som andra tekniker inom tjänsteorienterad arkitektur inte kan fullständigt, 
som till exempel CORBA, COM samt RMI. Web Services sägs dessutom ha en rad 
unika fördelar jämfört med alternativa tekniker. Nedan kommer de för- och nackdelar 
som framgår ur litteraturen att kategoriseras och presenteras.  

Förmedlare 

(Service Broker) 

Konsument 

(Service Consumer) 

Leverantör 

(Service Provider) 

WSDL, UDDI SOAP 

WSDL/UDDI 

XML 
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2.5.1 Fördelar 

Inom litteraturen tas många fördelar upp och för enkelhetens skull kommer därför 
Web Services fördelar delas upp i tre olika kategorier; organisatoriska, tekniska samt 
ekonomiska fördelar.  

 

Organisatoriska fördelar 

Med organisatoriska fördelar menas fördelar som gynnar verksamheten som 
organisation, det vill säga som bidrar till något nytta för arbetet inom en eller mellan 
olika organisationer. Enligt Deitel et al. (2003) kan sådana fördelar vara att 
affärspartners lättare kan kommunicera med varandra, och att de kan nå ut till flera 
affärspartner samtidigt istället för att bara nå ut till en åt gången. Web Services 
medför alltså att flera affärspartners kan använda samma Web Service samtidigt. 
Enligt Kaye (2003) har det med Web Services också blivit en större automatisering av 
affärsprocesser än vad det var med tidigare tekniker, på grund av att affärsprocesserna 
nu kan hanteras via Webben istället för att hanteras via till exempel VAN. Web 
Services även hantera förändringar på ett bättre sätt än de alternativa teknikerna kan 
genom en större automatisering än tidigare. Därför försvinner mycket arbete med att 
lägga upp nya koder och anpassa system efter viktiga, externa förändringar i och med 
att kod kan återanvändas. Genom större automatisering och bättre hantering av 
förändringar för Web Services med sig anpassningsbara applikationer. Enligt Kaye 
(2003) kan Web Services även erbjuda organisationer interna-, externa- eller 
intrasystemära Web Services. Genom att det  nu finns öppna standarder innebär det att 
företag som Microsoft, Sun, IBM, Oracle med flera, kan enas kring de gemensamma 
standarderna och lägga mer fokus på innehållet och samarbete plattformar emellan, 
istället för konkurrerande teknologier.   

 

Tekniska fördelar 

Med tekniska fördelar menas fördelar som gynnar ett företags tekniska verksamhet. 
Enligt Deitel et al. (2003) är den viktigaste fördelen med Web Services att tekniken 
bygger på öppna standarder, vilket möjliggör att olika system kan kommunicera med 
varandra oberoende vilken plattform de använder eller vilket programmeringsspråk de 
är uppbyggda i. Kaye (2003) säger att Web Services dessutom är löst kopplat, vilket 
betyder att olika system inte är hårt bundna till varandra, det vill säga att systemen 
länkas samman på ett sätt som gör att de inte är beroende av varandra. Eftersom Web 
Services har lösa kopplingar kan tekniken hantera förändringar på ett lätt sätt eftersom 
uppdateringar inte behöver göras i alla system. Enligt Barry (2003) innebär Web 
Services jämfört med alternativa tekniker, en förenkling av datautbyte mellan olika 
system, en enkel och snabb utveckling samt mindre komplexitet. En annan viktig 
fördel är att Web Services är relativt enkelt att implementera (bland annat för att 
samma formella standarder används av alla), har förhållandevis låg utvecklingstid, 
kan implementeras stegvis samt att företag inte behöver skaffa sig ny mjukvara utan 
kan göra om redan existerande komponenter till Web Services (eftersom Web 
Services bygger på existerande infrastrukturer). 

 

Ekonomiska fördelar 

Med ekonomiska fördelar menas fördelar som gynnar företag på ekonomiska plan. 
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Rent generellt innebär Web Services ekonomiska fördelar eftersom tekniken bidrar till 
de organisatoriska och tekniska fördelarna som nämnts ovan, eftersom de i sin tur 
leder till ekonomiska fördelar. Enligt Deitel et al. (2003) kan kostnader även minskas 
genom att Web Services medför att det först och främst är relativt billigt att utveckla 
och implementera. Det på grund av att tekniken kan återanvända tidigare skriven kod 
och att den använder sig av redan existerande infrastruktur, vilket gör att redan 
existerande komponenter kan göras om till Web Services. Dessutom kan Web 
Services reducera kostnader av bland annat Enterprise Application Integration (EAI) 
och Business-to-business (B2B) förbindelser, så att företag kan få en påtaglig 
avkastning av sina investeringar. 

 

2.5.2 Nackdelar 

För att få ut någon nytta med Web Services gäller det att företag är medvetna om de 
nackdelar och brister som finns med Web Services. Enligt Deitel et al. (2003) är Web 
Services idag inte helt färdigutvecklade, vilket kan bidra till att det blir svårare för 
företag att utnyttja Web Services så att de gynnar verksamheten. Det gäller främst 
externa Web Services eftersom det har gått långsamt på marknaden när det gäller 
utvecklingen av publika UDDI-register. Därför implementerar företag mestadels 
interna Web Services, vilket bidrar till att de går miste om de fördelar som fås med 
externa Web Services. Det kan också vara svårt för större företag att förändra 
tillvägagångssätt som de har för kommunikation, skapandet av affärsrelationer, 
lokalisering av klienter samt affärs- transaktioner.  

 

Enligt Computer Sweden (2004b) passar Web Services inte heller för alla 
tillämpningar. Det beror på att Web Services passar bäst till löst sammankopplad och 
Internetbaserad integration av företag. Vidare skriver Computer Sweden (2004b) att 
Web Services inte passar i företag där prestanda och bandbredd är kritiska. Det beror 
på att meddelandena som skickas tenderar till att bli stora och att tolkningen kan bli 
relativt processorkrävande. I det fallet kan ett binärt protokoll vara mer passande. 
Dessutom är tekniken relativt ny vilket innebär att det inte hunnit införas speciellt 
många verktygsleverantörer. Det beror på att vissa delar av Web Servicearkitekturen 
inte är standardiserad eller att de nyligen har blivit det, som till exempel kryptering 
och transaktionshantering. Computer Sweden (2004b) nämner också att de verktyg 
som finns inte alltid stöder alla delar av kärnan i Web Services, vilket kan bidra till att 
allt inte fungerar. Till exempel om olika verktyg används på olika webbsidor, måste 
det förekomma ett tätt samarbete för att kunna justera saker som inte visar sig 
fungera.  

 

Kaye (2003), Varon (2003) samt Computer Sweden (2004c) tar alla upp att det saknas 
heltäckande säkerhetslösningar med Web Services. Varon (2003) belyser också att 
affärspartners anpassning är oförutsägbar och att det inte finns några bevis för att Web 
Services ökar måttet Return Of Investment (ROI), det vill säga avkastning på 
investeringar. Kaye (2003) skriver att det finns ett antal andra problematiska aspekter 
inom Web Services förutom säkerheten, bland annat gäller det standarder för hur 
semantiken ska se ut, transaktionsintegritet och -hantering, pålitlighet, kvalitet av 
service (eng. QoS), med flera. Vidare tar Computer Sweden (2004b) upp att möjlighet 
till övervakning saknas samt att skalbarheten inte är tillräcklig.  
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3 Problem 
Det är ingen överdrift att Web Services i dagsläget är en av de populäraste 
utvecklingstrenderna (Computer Sweden, 2004a). Enligt Kaye (2003) kommer Web 
Services om 13 år vara lika utbrett, dynamiskt och sensationellt som TCP/IP är idag, 
vilket tyder på att utvecklingen bara har börjat. Enligt WSCC (2005) är det helt klart 
att Web Services-teknologin skapar bättre förutsättningar för att interagera och 
samutnyttja system, komponenter och information, sett ur ett affärsmässigt perspektiv. 
Web Services kan lösa problem som alternativa tekniker inom tjänsteorienterad 
arkitektur inte kan fullständigt, tekniker som till exempel CORBA, COM samt RMI. 
Dessutom har Web Services en rad unika fördelar jämfört med alternativa tekniker, 
enligt vad som framgår ur litteraturen.  

 

De fördelar som tas upp inom litteraturen kan som tidigare nämnts delas in i 
organisatoriska, tekniska samt ekonomiska fördelar. När det gäller organisatoriska 
fördelar diskuteras bland annat att Web Services kan erbjuda interna-, externa- samt 
intrasystemära Web Services. Enligt Deitel et al. (2003) kan affärspartners lättare 
kommunicera med varandra och nå ut till flera åt gången. Tekniska fördelar som Web 
Services har är först och främst att Web Services bygger på öppna standarder. Kaye 
(2003) diskuterar även lösa kopplingar som en fördel och att tekniken är 
plattformsoberoende. Web Services är även relativt enkelt att implementera eftersom 
de kan använda redan existerande infrastruktur. Rent ekonomiskt sett kan Web 
Services minska företags kostnader eftersom tekniken bidrar till organisatoriska och 
tekniska fördelar, som i sin tur leder till ekonomiska fördelar. Enligt Deitel et al. 
(2003) är Web Services dessutom en relativt billig teknik att utveckla och 
implementera. Det diskuteras även att Web Services kan reducera förvaltnings- och 
upprätthållningskostnader och kostnader av EAI och B2B.  

 

Rent generellt tas många fördelar upp inom litteraturen, men det finns även brister 
med Web Services. Att investera i Web Services kan vara kostsamt, och att investera i 
något som kanske inte passar organisationen eller bidrar till någon affärsnytta, är att 
kasta pengarna i sjön. Med tanke på att tekniken är så pass ny som den är och därmed 
inte är helt färdigutvecklad, kan det vara svårt för företag att utnyttja Web Services 
för att kunna uppnå alla fördelar som teoretiskt sägs finnas med tekniken. Enligt 
Deitel et al. (2003) handlar det främst om externa Web Services eftersom det har gått 
långsamt på marknaden när det gäller utvecklingen av publika UDDI-register. Därför 
implementerar företag mestadels interna Web Services som det ser ut idag, vilket 
bidrar till att de går miste om de fördelar som kan fås med externa Web Services. 
Deitel et al. (2003) säger också att när väl tekniken mognat på marknaden och när 
användare är mer bekväma med Web Services, kommer publika tjänsteutbyten att bli 
mer populära. Större företag kan även ha svårt för att förändra de tillvägagångssätt 
som de har för kommunikation, skapandet av affärsrelationer, lokalisering av klienter 
samt affärs- transaktioner. Enligt Computer Sweden (2004b) passar inte Web Services 
för alla tillämpningar, som till exempel där bandbredd och prestanda är kritisk. 
Dessutom hävdar Kaye (2003), Varon (2003) samt Computer Sweden (2004b) att 
Web Services innebär stora risker när det gäller säkerhet.  
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Inom litteraturen tas en mycket positiv bild fram om hur bra och revolutionerande 
Web Services är. Frågan är om det inte är för tidigt att säga och ge en sådan bild av 
Web Services när tekniken är så pass ny som den är. Web Services är idag inte helt 
färdigutvecklat, vilket bidrar till att det kan vara svårt för företag att implementera 
Web Services på alla plan i sin verksamhet. Dessutom saknar Web Services lösningar 
på en del problem som tagits upp i kapitel 2.5.2, det vill säga främst säkerheten men 
också standarder för hur semantiken ska se ut, integritet och hantering av 
transaktioner, pålitlighet, kvalitet av service, möjlighet till övervakning samt att 
skalbarheten inte är tillräcklig. Det anses därför tveksamt om Web Services i 
dagsläget verkligen kan gynna en verksamhet till så stor grad som tagits upp i 
litteraturen. Arbetet kommer att fokusera på hur den aktuella situationen ser ut i 
verkligheten idag, det vill säga hur företagen upplever situationen. En undersökning 
kan utreda ifall företag i dagsläget upplever att Web Services har fördelar eller om det 
har överbetonats inom litteraturen. Har företag möjlighet att uppnå de fördelar som 
sägs finnas idag med Web Services, det vill säga att de kan gynna sin verksamhet 
genom att använda Web Services? Om företagen anser att det finns fördelar, vilka är 
de och hur skiljer de sig åt med vad som diskuteras teoretiskt av författare?  

 

Genom att genomföra en undersökning kan en bild tas fram över hur långt företag har 
kommit med implementering och användning av Web Services idag, men även hur 
tekniken används och fungerar bland olika företag. En undersökning kan visa om 
företagen med hjälp av Web Services kan gynna sin verksamhet till den grad som 
litteraturen tar upp.  

 

3.1 Problemprecisering 
Det problem som arbetet bygger på är att genom en ytterligare fördjupning kartlägga 
vad som tas upp inom litteraturen när det gäller fördelar med Web Services och 
undersöka hur de överensstämmer med hur det ser ut i verkligheten, det vill säga vad 
olika företag anser och hur väl de upplever att tekniken fungerar inom sina 
verksamheter. Problemformuleringen lyder enligt följande: 

– I vilket omfattning använder svenska företag Web Services idag när det gäller 
intern och extern användning? 

– Hur pass väl överensstämmer företagens syn på vilka fördelar Web Services 
kan ge jämfört med de fördelar som teoretiskt sett ska finnas enligt den 
gemensamma uppfattningen inom litteraturen? 

 

3.2 Avgränsning 
En avgränsning som gjorts är att endast ha med svenska företag i arbetet, eftersom en 
undersökning som involverat internationella företag hade försvårat arbetet och gjort 
det för omfattande. En annan avgränsning som gjorts är att fokusera på fördelarna i 
första hand.  
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3.3 Förväntat resultat 
Det förväntade resultatet är i första hand att besvara problemställningen. Det viktiga i 
arbetet är att få fram hur utbrett Web Services har hunnit bli idag när det gäller interna 
och externa Web Services och hur väl det fungerar på olika företag idag jämfört med 
hur Web Services teoretiskt skulle kunna användas och fungera. Med andra ord 
kommer företagens syn på fördelar undersökas för att de hur väl de stämmer överens 
med den gemensamma synen inom litteraturen. Ett förväntat resultat är på grund av 
det och ovannämnda faktorer i kapitel 3.1. att fördelarna kommer att vara 
överrepresenterade inom litteraturen. Samtliga företag kommer dock att anse att det 
finns fördelar, men deras syn på nytta kommer att vara begränsad med tanke på att det 
i dagsläget kan vara svårt att implementera alla delar av Web Services, där det främst 
gäller externa Web Services. Resultatet tros även komma att styras åt olika håll 
beroende på olika faktorer, som till exempel hur organisationen ser ut storleksmässigt 
men även vilken bransch organisationen befinner sig i, hur kunnig och erfaren 
respondenten är, olika definitioner av Web Services samt hur Web Services används 
och till vad. 

 

När det gäller omfattningen av Web Services är ett förväntat resultat att företag idag 
huvudsakligen har interna Web Services, men att samtliga planerar att använda 
externa Web Services i framtiden. När det gäller fördelar är ett förväntat resultat att 
företagen kommer att lägga stor vikt på ekonomiska fördelar som Web Services kan 
medföra, både när det gäller motiv till implementation och rent generella fördelar som 
företagen har uppfattning om. När det gäller tekniska fördelar är ett förväntat resultat 
att majoriteten av företagen ser lösa kopplingar, plattformsoberoende samt öppna 
standarder som stora fördelar med Web Services. Organisatoriska fördelar förväntas 
inte läggas alltför stor vikt på. Ett ytterligare förväntat resultat är att de prioriterade 
fördelarna främst kommer att vara ekonomiska, eftersom företag förmodligen vill 
tjäna pengar. Ett förväntat resultat är att nackdelarna kommer att stämma bra överens 
med vad som står inom litteraturen och att samtliga företag kommer att anse att 
tekniken har nackdelar, främst med säkerhetsfrågor.  
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4 Metod 
I följande kapitel kommer metoder att presenteras och argumenteras för som är 
lämpliga för att genomföra en undersökning som kan ge svar på problemställningen. 
Inledningsvis kommer möjliga metoder att förklaras, följt av en redogörelse över vilka 
de valda metoderna är samt varför de är lämpliga för undersökningen. Slutligen 
kommer en beskrivning av hur tillvägagångssättet av undersökningen är tänkt att 
genomföras. 

 

4.1 Möjliga metoder 
För att kunna ge bäst svar på den aktuella problemställningen krävs två olika metoder. 
Det beror på att det krävs att information inom ämnesområdet måste samlas in för att 
kunna utvärdera litteraturen och för att frågor måste ställas till olika företag för att 
kunna få ta del av deras syn på det område som ska undersökas. Litteraturstudier har 
därför valts som en metod eftersom det är den enda som går ut på att studera 
befintliga dokument för att skapa sig en fördjupad bild inom ett specifikt område. 
Intervjuer har valt som en andra metod på grund av att den aktuella undersökningen är 
av sådan karaktär att intervjuer är mer lämpliga än enkäter, eftersom det handlar om 
ett fåtal respondenter och för att det inte kommer att finnas några klara svarsalternativ 
i den aktuella undersökningen (Andersen & Schwencke, 1998). Intervjuer ger 
information som annars kan vara svår att komma åt, vilket gör att det blir ett bättre 
och djupare svar på problemställningen.  

 

4.1.1 Litteraturstudier 

Litteraturstudier som metod har få begränsningar för den aktuella undersökningen 
eftersom arbetet inte behöver påverkas av någon annan part, arbetet kan utföras i 
princip när och vart som helst samt att litteratur oftast är lätt att tillgå. En nackdel är 
att det kan finnas stora mängder irrelevant information, vilket kan försvåra sökningar 
efter specifika texter. Litteraturstudier kan även vara en tidskrävande metod, eftersom 
relevant och användbar information måste hittas och sedan undersökas, men är ändå 
mest lämplig för att kunna ge ett svar på problemställningen. Lämpliga dokument för 
att besvara problemställningarna är främst böcker och vetenskapliga artiklar på grund 
av att de anses vara mest tillförlitliga, men även artiklar från Internet kommer att 
användas av den orsaken att de kan vara mer uppdaterade och specifika än vad böcker 
kan vara. Det insamlade materialet kommer därefter att studeras och sammanställas. 

 

4.1.2 Intervju 

För att kunna besvara problemställningen är det viktigt att företagens egna åsikter 
kommer fram. Enligt Patel & Davidson (1998) är det därför viktigt hur intervjun 
genomförs och hur intervjufrågorna utformas. För problemställningen är det viktigt att 
inga missförstånd uppstår och att oklarheter måste kunna redas ut på en gång. Enligt 
Andersen & Schwencke (1998) ger intervjuer möjlighet till det. Det är också viktigt 
att möjlighet ges till diskussion och till att ställa följdfrågor till respondenten för att 
kunna få ut så kvalitativa svar som möjligt. Enligt Andersen & Schwencke (1998) ger 
intervjuer även de möjligheterna. Intervju är dock en "tidsberoende" metod eftersom 
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anpassning måste göras efter olika parter och för att det kan vara tidskrävande att 
sammanställa intervjusvaren. En annan nackdel med intervjuer är att det kan vara 
svårt att dra slutsatser om ett helt område när ett mindre antal intervjuer har 
genomförts. Det kan påverka tillförlitligheten av resultatet eftersom en tillräcklig 
mängd respondenter inte deltagit för att representera ett helt område. 

 

4.2 Tänkt tillvägagångssätt 
Sökning av material till litteraturstudien kommer att göras på bibliotek efter böcker, 
tidskrifter samt artiklar inom ämnet och över Internet efter artiklar. Patel & Davidson 
(1998) säger att valet av dokument bör göras för att ge en så fullständig bild som 
möjligt av ämnet, eftersom ämnet bör bli belyst ur fler än en synvinkel. I den aktuella 
undersökningen är det därför lämpligt att söka efter litteratur av författare med både 
eniga och delade uppfattningar. Patel & Davidson (1998) säger också att det är viktigt 
med ett kritiskt förhållandesätt för att besvara frågeställningar om faktiska 
förhållanden. I den aktuella undersökningen kan det innebära att viss information över 
Internet kan vara otillförlitlig eftersom det förekommer ringa begränsningar av vem 
som skrivit vad och varför. För att kunna besvara problemställningen på ett korrekt 
sätt är det även viktigt att använda så nya källor som möjligt för att vara säker på att 
det som är skrivet stämmer och är aktuellt eftersom arbetet handlar om en relativt ny 
teknik.  

 

Parallellt med litteraturstudien kommer företag till intervjuerna att sökas upp. Företag 
som kan tänkas använda Web Services kan vara stora företag som har många stora 
kunder att interagera med, företag som har stora delar av sin kundkontakt via webben 
eller företag som deltar i projektet Serviam2. Företagen kommer att sökas upp på Gula 
sidorna och därefter kommer kontakt att tas via telefon, för att få tag i en lämplig 
respondent inom företaget. En lämplig respondent vore någon som är insatt och har 
goda kunskaper inom området IT-arkitekturer, som till exempel IT-arkitekt eller 
systemutvecklare, för att kunna få bra svar i undersökningen. Enligt Patel & Davidson 
(1998) ger personliga intervjuer respondenten mer motivation och engagemang till att 
besvara frågorna eftersom ett större förtroende fås, vilket i sin tur bidrar till att ett 
djupare svar kan fås fram. Därför kommer personliga intervjuer att användas i den 
mån det är möjligt. Men med tanke på att det inte är möjligt att besöka alla företag 
kommer intervjuer via telefon också att genomföras.  

 

När det gäller intervjufrågorna kommer dessa utformas på ett standardiserat sätt på 
grund av att de i ett senare skede kommer att jämföras med varandra och med 
litteraturen inom området och därför bör vara objektivt ställda. Frågorna blir dock inte 
helt standardiserade eftersom följdfrågor kommer att ställas beroende på vad 
respondenten kommer att svara. Vidare är det viktigt att intervjufrågorna ska 
struktureras upp så att respondenten inte styrs av frågorna på något sätt och att 
utforma frågorna noggrant och detaljerat för att få respondenten att förstå frågorna 
och tolka dessa på rätt sätt, så att möjligheter till missförstånd reduceras. 

                                                
2 Serviam är ett projekt som ska bidra med utveckling av tjänsteorienterade system, genom att behandla 
kunskap om grundläggande beslutsstöd, arkitekturmönster, tekniska riktlinjer och underhåll av 
processer för Web Services (www.serviam.se) 
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Patel & Davidson (1998) rekommenderar att använda intervjuer i olika steg, vilket 
kommer att tillämpas i denna undersökning för att ge respondenten tid för 
förberedelser och på så sätt kunna förbättra kvaliteten på intervjusvaren så mycket 
som möjligt. Med att använda metoden i olika steg menas att en respondent först 
kommer att kontaktas och informeras om syftet med undersökningen. Därefter 
bestäms tid för intervjun och intervjufrågorna skickas ut i förväg för att respondenten 
ska kunna förbereda sig och tänka ut sina svar i förväg. Själva intervjun kommer att 
spelas in på band för att vara säker på att allt respondenten har att säga kommer med. 
Intervjusvaren kommer att sammanställas och tas med i sin helhet som bilagor i 
rapporten. När intervjusvaren sammanställts kommer de i analysen att jämföras med 
sammanställningen från litteraturstudien för att kunna ge svar på problemställningen.  
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5 Genomförande 
I följande kapitel kommer en redogörelse för hur arbetet har gått till för att få fram 
all nödvändig information för att kunna besvara problemställningen. Inledningsvis 
kommer arbetet med litteraturstudien att presenteras, det vill säga hur 
litteraturstudien har gått till och den sammanställningen som resulterade. Vidare 
kommer intervjuundersökningen att presenteras som innefattar utformning av 
intervjufrågor, genomförandet av intervjuerna samt dess sammanställning.  

 

5.1 Genomförande av litteraturstudieundersökning 
Litteraturstudien har genomförts enligt vad som planerats i kapitel 4.1.1 och 4.2. 
Sökningar efter lämplig litteratur har genomförts på bibliotek, där böcker och främst 
vetenskapliga artiklar i olika databaser hittats. Sökningarna på bibliotek har även 
kompletterats med sökningar över Internet där artiklar och rapporter har påträffats. 
När det gäller källor över Internet har hänsyn tagits till ett kritiskt förhållandesätt, 
eftersom många hemsidor har ett marknadsföringssyfte, vilket kan påverka 
informationen till att bli missvisande på något sätt. I många fall kan felaktig fakta tas 
upp i och med att ingen granskar texterna innan de läggs upp. På grund av eventuell 
missvisning av källor från Internet har i första hand böcker och artiklar från bibliotek 
valts som lämplig litteratur för undersökningen, men bra källor har även hittats på 
Internet. För att få så korrekt och tidsenlig fakta som möjligt har nyare böcker 
försökts användas i så stor utsträckning som möjligt.  

 

5.2 Materialpresentation av litteraturundersökning 

Nedan följer en redogörelse för vad som framkommit ur den litteraturstudie som 
genomförts för att besvara vissa delar av problemställningen. De fördelar som tagits 
upp av olika författare har delats upp i organisatoriska, tekniska samt ekonomiska 
fördelar för att underlätta förståelsen för vad de egentligen innebär och hur de 
påverkar ett företags verksamhet.  

 

5.2.1 Organisatoriska fördelar 

Med organisatoriska fördelar menas fördelar som gynnar verksamheten som 
organisation, det vill säga som bidrar till något nytta för arbetet inom en organisation 
eller mellan olika organisationer. Nedan tas de största organisatoriska fördelarna upp. 

 

Utnyttjande av existerade infrastruktur 

Enligt Deitel et al. (2003) är Web Services relativt enkla och billiga att implementera. 
Det beror på att Web Services använder redan existerande infrastruktur för att kunna 
byta information. Att Web Services utnyttjar redan existerande infrastruktur berör en 
verksamhet inom alla plan, men i aktuellt sammanhang underlättar det för 
organisationen eftersom arbetet fortgå i vanlig ordning och inte påverkas till så stor 
del av en teknikimplementation. Deitel et al. (2003) menar också att organisationerna 
inte behöver skaffa ny mjukvara i lika stor utsträckning som med tidigare tekniker 
inom tjänsteorienterad arkitektur, eftersom existerande applikationer kan göras om till 
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Web Services, eftersom tekniken bygger på redan existerande infrastruktur. Web 
Services kan användas över Internet, vilket gör att organisationer kan exponera och få 
tillgång till Web Services i större utsträckning än tidigare genom att använda 
teknologi som redan existerar på plats.  
 

Möjlighet till stegvis implementation 

Enligt Deitel et al. (2003) kan Web Services implementeras stegvis istället för att 
implementera allt på en gång. Det kan påverka kostnaderna för implementeringen och 
kan reducera kaoset som kan uppstå när ett plötsligt byte att tekniker sker.  
 

Enkel och snabb utveckling 

Enligt Tsalgatidou & Pilioura (2002) har Web Services genom ovanstående faktorer 
fört med sig en enkel och snabb utveckling. Företag som använder Web Services kan 
erbjuda nya tjänster och produkter utan lika stora investeringar och förseningar som 
traditionella applikationer kräver. De kan utveckla nya Web Services genom att 
återanvända och/eller kombinera existerade applikationer. Web Services enkla och 
snabba utveckling kan också ha en bidragande påverkan till införandet av tekniken. 
 

Större automatisering av affärsprocesser 

Enligt Kaye (2003) har det blivit en större automatisering av affärsprocesser med Web 
Services än vad det var med tidigare tekniker, på grund av att affärsprocesserna nu 
kan hanteras via Webben istället för att hanteras via till exempel VAN.  
 

Bättre hantering av förändringar 

Enligt Kaye (2003) kan Web Services hantera förändringar på ett bättre sätt än vad de 
alternativa teknikerna kan. Därför försvinner mycket arbete med att lägga upp nya 
koder och anpassa system efter viktiga, externa förändringar i och med att kod kan 
återanvändas. Genom större automatisering och bättre hantering av förändringar för 
Web Services med sig anpassningsbara applikationer som ger upphov till mindre 
single point of failure.  
 

Tillgång till externa tjänster 

Enligt Barry (2003) att det är en stor fördel att det med Web Services finns tillgång till 
externa tjänster. Deitel et al. (2003) menar att affärspartners därför lättare kan 
kommunicera med varandra, och att de kan nå ut till flera affärspartner samtidigt 
istället för att bara nå ut till en åt gången, det vill säga att fler kan använda samma 
tjänst samtidigt.  
 

Enighet och acceptans kring Web Services Standards 

Enligt Deitel et al. (2003) har nästan alla större mjukvaruutvecklingsföretag enats om 
att använda samma standarder för att möjliggöra Web Services, det vill säga XML, 
SOAP, WSDL samt UDDI. Med de tidigare teknologierna stöttade leverantörer sin 
egen lösning, vilket resulterade i en fragmenterad marknadsplats med konkurrerande 
teknologier. Barry (2003) och Kaye (2003) säger också att det har blivit en bredare 
acceptans kring standarderna och att det äntligen finns en universellt accepterad 
teknologi för integration och kommunikation av applikationer.  
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Fler typer av Web Services 

Enligt Kaye (2003) kan Web Services erbjuda organisationer flera möjligheter till att 
använda Web Services på, det vill säga att de kan använda interna-, externa- eller 
intrasystemära Web Services.  

 

5.2.2 Tekniska fördelar 

Med tekniska fördelar menas fördelar som gynnar ett företags tekniska verksamhet. 
Nedan tas de största tekniska fördelarna med Web Services upp, gentemot alternativa 
tekniker inom samma område.  

 

Öppna standarder/plattformsoberoende 

Enligt Deitel et al. (2003) är öppna, textbaserade standarder den viktigaste fördelen 
som Web Services för med. Det möjliggör att samma standarder kan användas av alla 
istället för att olika leverantörer utvecklar och använder sina egna standarder som 
konkurrerar med andra leverantörers standarder. Enligt Kaye (2003) tillåter 
oberoendet med öppna standarder att applikationer kan kommunicera med varandra 
trots att de inte är skrivna i samma programmeringsspråk eller körs på samma 
plattformar eller hårdvara från olika leverantörer. Enligt Kaye (2003) har det lett till 
en standardisering. Web Services reducerar med andra ord att det blir en 
leverantörslåsning, som har existerat med många tidigare tekniker. 
Mjukvaruutvecklare kan nu välja vilka programmeringsspråk som känns mest 
bekväma att arbeta i för utveckling av informationssystem.  
 

Utnyttjande av existerade infrastruktur 

Att Web Services utnyttjar redan existerande infrastruktur togs upp i organisatoriska 
fördelar, men kan även ses som en teknisk fördel. Enligt Deitel et al. (2003) är inget 
speciellt med Web Services-teknologin eftersom den inte bygger på nåt 
revolutionerande, utan använder sig just av redan existerande infrastruktur. Därför kan 
det vara enkelt att utveckla och implementera teknologin i en organisation. Enligt 
Deitel et al. (2003) löser infrastrukturen i Web Services många problem som 
uppkommit i tidigare distribuerade applikationsteknologier.  
 

Återanvändbarhet 

Enligt Deitel et al. (2003) kan komponenterna i Web Services återanvändas. En del av 
en Web Serviceapplikation kan göras om och läggas ut över Internet så att 
konsumenter kan komma åt den. På det viset kan konsumenter mixa ihop de Web 
Services som har en funktion som de är i behov av. Enligt Kaye (2003) har denna 
återanvändbarhet medfört att det har blivit en enkel och snabb utveckling med Web 
Services. 

 

Lösa kopplingar 

Kaye (2003) säger att Web Services är löst kopplat, vilket betyder att två olika system 
inte är hårt bundna till varandra, det vill säga att systemen länkas samman på ett sätt 
som gör att de inte är beroende av varandra. Systemen som använder olika tekniker 
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och processer kan länkas samman utan att de behöver ha kunskap om vad andra 
systemet använder för tekniker för att kunna kommunicera. Eftersom Web Services 
har lösa kopplingar kan tekniken hantera förändringar på ett lätt sätt eftersom 
uppdateringar inte behöver göras i alla system. 
 

Enkel implementation 

Web Services är relativt enkelt att implementera, bland annat för att samma formella 
standarder används av alla. Barry (2003) menar också att det är en förhållandevis låg 
utvecklingstid jämfört med alternativa tekniker inom samma område. Web Services 
kan även implementeras stegvis, vilket kan underlätta implementationen eftersom 
implementeringen inte blir lika omfattande och kaosartad. Dessutom behöver 
organisationer inte skaffa sig ny mjukvara utan kan göra om redan existerande 
komponenter till Web Services. 
 

Minskad skörhet och ökad möjlighet till att hantera förändringar 

Enligt Kaye (2003) är Web Services mindre ömtåligt än vad många alternativa 
tekniker är inom samma område. Web Services har en ökad möjlighet att hantera 
förändringar som sker i och mellan de olika systemen. Enligt Kaye (2003) beror det 
på att Web Services har lösa kopplingar. Med ett system med hårt sammankopplade 
delar finns det en risk för att systemet kommer att krascha när de pressas till att arbeta 
på sätt som är långt ifrån dess ursprungliga designobjektiv. Eftersom Web Services 
har lösa kopplingar existerar inte denna risk på samma sätt. Enligt Barry (2003) beror 
den minskade skörheten också på att Web Services använder taggar.  
 

Förenkling av integration 

Enligt Above All Software (2005) är integrationen i ett väldesignat ”SOA” så enkelt 
som möjligt på grund av dess lösa kopplingar kombinerat med standardinterface-
teknologier. Vidare säger Above All Software (2005) att det blir mindre komplext för 
utvecklare med tjänstearkitektur nu jämfört med hur det var när olikartade IT-resurser 
i heterogena miljöer kopplades samman. Dessutom gör tjänsters användbarhet att 
duplicerad kodning minskar.  
 

Minskad komplexitet 

Enligt Tsalgatidou & Pilioura (2002) innebär Web Services minskad komplexitet tack 
vare inkapsling. Alla komponenter är tjänster och vad som är viktigt är vilken typ av 
beteende som en tjänst erbjuder, inte hur den implementeras. Det minskar systems 
komplexitet, så att applikationsdesigners inte behöver oroa sig över 
implementationsdetaljer om de tjänster som de erbjuder.   
 

Skalbarhet 

Enligt Kaye (2003) kan ett-till-många lösningar utvecklas med Web Services istället 
för ett-till-ett lösningar. Det kan möjliggöras genom att Web Services är 
återanvändbart och standardiserat. Sen mycket av teknologin som användes till att 
länka multipla affärspartners är densamma som för att länka samman få 
affärspartners, minskar kostnaderna markant för att lägga till en affärspartner till ett 
existerande Web Services-system.  



  5 Genomförande 

 22 

5.2.3 Ekonomiska fördelar 

Med ekonomiska fördelar menas fördelar som gynnar företag på ekonomiska plan. 
Rent generellt innebär Web Services att företag och organisationer kan minska sina 
kostnader eftersom tekniken bidrar till de organisatoriska och tekniska fördelarna som 
nämnts ovan, eftersom dessa i sin tur leder till ekonomiska fördelar. Nedan nämns de 
övriga ekonomiska fördelarna med Web Services. 

 

Billigt att utveckla och implementera 
Enligt Deitel et al. (2003) kan kostnader minskas genom att Web Services är relativt 
billigt att utveckla och implementera. Det beror på att tekniken använder sig av redan 
existerande infrastruktur, kan återanvända tidigare skriven kod samt att redan 
existerande komponenter kan göras om till Web Services. Above All Software (2005) 
nämner också att Web Services har lägre utvecklingskostnader än alternativa tekniker 
inom samma område och säger att skälen till det är för att Web Services är mindre 
komplexa och kan hantera återanvändning. Web Services kan också implementeras 
stegvis istället för att implementera allt på en gång. Det kan påverka kostnader för 
implementationen och kan reducera kaoset som kan uppstå när ett plötsligt byte av 
teknologier inom en verksamhet sker. Above All Software (2005) säger även att med 
tanke på att kostnaderna för utveckling och applikationsintegrering nu minskar, kan 
IT-funktionerna på företagen nu ha möjlighet att kontinuerligt uppfinna nya sätt för att 
kombinera mjukvarutjänster och på så sätt erbjuda konkurrerande fördelar gentemot 
andra företag och ge mer värde till den egna organisationen. 
 

Minskade kostnader 

Barry (2003) menar att förvaltningskostnaderna minskas om Web Services används 
istället för till exempel CORBA eller DCOM. Kaye (2003) menar att 
återanvändbarheten och den tjänsteorienterade arkitekturen med Web Services kan ge 
en bättre avkastning på investeringar. Deitel et al. (2003) säger att Web Services även 
kan reducera kostnader av bland annat Enterprise Application Integration (EAI) och 
Business-to-business (B2B) förbindelser, så att företag kan få en påtaglig avkastning 
av sina investeringar. 
 

Skalbarhet 

Enligt Kaye (2003) kan Web Services skalbarhet leda till att kostnader för att lägga 
till affärspartners i systemen minskas markant, med tanke på att mycket av teknologin 
som användes till att länka multipla affärspartners är densamma som för att länka 
samman få affärspartners.  

 

5.3 Intervjuundersökning 
Intervjuerna har genomförts enligt vad som planerats i kapitel 4.1.2 och 4.2. Nedan 
presenteras utformningen av vilka intervjufrågor som undersökningen ska innehålla. 
Därefter kommer en redogörelse för hur intervjuundersökningen har genomförts följt 
av resultatet av undersökningen, det vill säga en sammanställning av varje intervju 
som genomförts. 
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5.3.1 Utformning av intervjufrågor 

Intervjuerna består av nio frågor där vissa av frågorna har följdfrågor (se bilaga 1). 
Eventuellt kommer ytterligare följdfrågor att ställas under intervjuerna beroende på 
vilka svar som fås. Intervjuerna kommer att ta upp både generella och mer specifika 
frågor. Inledande frågor är mer generella och krävs för att få en uppfattning om hur 
företagen ser ut, på vilket sätt de använder Web Services samt hur länge de har varit 
engagerade inom Web Services. Senare frågor lägger fokus på ifall företagen anser att 
Web Services bidrar med några fördelar och i så fall vilka de är. Det är en av 
intervjuns huvudfrågor som kommer att behövas för att besvara problemställningen. 
Den andra huvudfrågan är vilka nackdelar och brister som företagen anser att Web 
Services har. Den frågan är ett viktigt komplement till den tidigare frågan om 
fördelar. Dessa två frågor kommer att ge en uppfattning om vad företagen anser om 
tekniken och hur väl den verkar fungera inom de olika verksamheterna.  

 

5.3.2 Genomförande av intervjuundersökning 

Som tidigare nämnts har genomförandet av intervjuundersökningen utförts enligt vad 
som planerats i kapitel 4.1.2 och 4.2. Sökningar efter företag som kan tänkas använda 
Web Services, har gjorts på Serviam’s hemsida och Gula Sidorna på Internet, därefter 
har kontakt tagits via telefon med varje företag. Det har varit viktigt att komma i 
kontakt med ”rätt” person inom varje företag, vilket visat sig vara svårare än 
förväntat. De personer som har sökts har varit främst IT-arkitekter, men även 
systemutvecklare. När kontakten etablerats med lämplig respondent, har utformningen 
av intervjufrågorna genomförts. När dessa utformats har de skickats ut via e-post till 
respektive respondent för eventuella förberedelser. Samtidigt som frågorna skickats 
ut, har tid för intervjuerna bestämts. Därefter har intervjuerna genomförts. I första 
hand har intervjuerna försökt genomföras personligen, men med tanke på att 
undersökningen involverat företag över hela landet har fem av intervjuerna 
genomförts via telefon. Sammanlagt har sex intervjuer genomförts på olika företag. 
Antalet respondenter har varit sju personer eftersom en av intervjuerna involverade 
två personer under samma intervju på samma företag. Vid varje intervjutillfälle har 
bandspelare använts för att få med allt som respondenten har sagt. Efter intervjuerna 
har dessa sammanställts enligt bilaga 2-7 och skickats ut till respektive respondent för 
ett godkännande och eventuell komplettering.  

 

5.4 Materialpresentation av intervjuundersökning 
I följande kapitel kommer en redogörelse för vad som har framkommit ur 
intervjuundersökningen. Svaren har grupperats beroende på vad de handlar om, för att 
presentera likartad information under samma punkter. Svaren från 
intervjuundersökningen skildras nedan. 

 

5.4.1 Presentation av företag 

Samtliga företag som har deltagit i underökningen har varit större svenska företag från 
olika delar av landet och inom olika branscher. Storleksmässigt har de varierat från 
170 (endast på lokal ort, 76 000 anställda globalt) till 35 000 anställda. När det gäller 
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verksamhetsområde är två av företagen statliga myndigheter medan resterande företag 
har varit verksamma inom rese- eller bankbranschen.  

 

5.4.2 Respondentens arbetsuppgifter 

Majoriteten av de respondenter som har intervjuats har en anställning som IT-arkitekt. 
Deras huvudsakliga uppgift är att sköta arkitekturfrågor men de har även en del med 
systemutveckling att göra. En del har även en chefsposition inom IT-avdelningen men 
arbetar ändå mycket med IT-arkitektur. En av respondenterna är projektledare och 
affärsutvecklare.  

 

5.4.3 Definitioner av Web Services 

Definitionerna som respondenterna angett är i stort sett likartade. Vad som skiljer sig 
åt mellan de olika definitionerna är att vissa har formella definitioner inom företagen 
av tekniken och därför valt att definiera Web Services djupare och mer omfattande än 
andra. De företag som har formella definitioner är företag 1 och 2, där deras 
definitioner sammanfaller med definitionerna i rapporten. Samtliga respondenter har 
nämnt att Web Services är en tjänsteorienterad teknik, där speciellt företag 2 har gett 
en identisk definition av tjänsteorienterad arkitektur som den som tas upp i rapporten. 
Förutom att Web Services handlar om tjänster har företagen nämnt olika egenskaper 
som är utmärkande för tekniken. Företag 1, 2, 3, 4 samt 5 säger alla att det har blivit 
mer standardisering med Web Services än med tidigare tekniker inom 
tjänsteorienterad arkitektur, eftersom leverantörer inte längre fokuserar på egna 
tekniker, vilket har tagits upp av Kaye (2003). Företagen säger också att det har blivit 
ett öppet gränssnitt som gör det lika för alla att kommunicera, vilket Kaye (2003) 
också nämner. Liksom Daconta et al. (2003) har företag 1 och 5 tagit upp att Web 
Services är självbeskrivande. Företag 1 har också nämnt att Web Services handlar om 
ett webbaserat gränssnitt för interna och externa applikationer över nätverk och att 
applikationerna kan beskrivas, publiceras samt anropas, vilket också tagits upp av 
Daconta et al. (2003). Företag 1 har nämnt, liksom Deitel et al. (2003), att tekniken är 
löst kopplad. Deitel et al. (2003) har även nämnt att Web Services är 
plattformsoberoende, vilket företag 1 och 6 nämnt. Ett annat kännetecken som företag 
4 tagit upp är att en konsument i Web Services skiljer sig från en producent av en 
tjänst, vilket Deitel et al. (2003) och Tsalgatidou & Pilioura (2002) nämner när de ger 
en gestaltning av hur kommunikationen fungerar i Web Services. Företag 3 säger att 
Web Services finns på en webbserver och menar att principen med tjänster funnits 
länge men inte på ett så enkelt sätt som med Web Services, vilket inte nämns något 
om i rapporten.   

 

5.4.4 Utveckling och användning av Web Services 

Samtliga tillfrågade företag har för tillfället Web Services i bruk i mer eller mindre 
stor skala. Utvecklingen av Web Services har för samtliga företag startat mellan 2001 
och 2003 (se tabell 1). Först var företag 2 som deltog i ett projekt med Microsoft 
(Early To Adopt .Net) 2001. År 2002 började företag 1, 4 samt 6 att utveckla Web 
Services, där företag 1 började utveckla Web Services till sitt ena användningssätt (för 
att kapsla in gammal kod). År 2003 startade företag 1, 3 samt 5 sin utveckling med 
Web Services, där företag 1 utvecklade Web Services i sitt andra användningssätt 
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(integration mellan .Net och J2EE). Snittet på hur länge som företagen har varit 
engagerade i Web Services är ungefär 3 år. När det gäller hur länge Web Services har 
varit i bruk har respondenterna gett svar som rör sig inom ett större tidsintervall än för 
utvecklingen (se tabell 1). Även här var företag 2 först ut med att ta Web Services i 
bruk, efter att ha hållit på med utveckling under samma år. År 2002 satte företag 1, 4 
samt 6 Web Services i bruk som de utvecklat samma år, där företag 1 började använda 
Web Services i sitt ena användningssätt (inkapsling) med att kapsla in gammal kod i 
Web Services. År 2004 började företag 1 och 5 att använda Web Services som de 
utvecklat året dessförinnan. De har därmed hållit på med utvecklingen längre än 
företag 1, 2, 4 samt 6. Företag 1 satte sitt andra användningssätt (integration) i bruk. 
Företag 3 började använda Web Services 2005 och är därför sist med att ta tekniken i 
bruk. De hade en mindre implementation 2004, men började använda Web Services 
fullt ut år 2005. Snittet på hur länge företagen har haft Web Services i bruk är 2,5 år. 

 

Tabell 1 – Web Services utveckling och användning 

År   Företag som utvecklade  Företag som tog i bruk 

2001  2     2 

2002   1 (inkapsling), 4 samt 6   1 (inkapsling), 4 samt 6 

2003  1 (integration) 3 samt 5  - 

2004  -     1 (integration) och 5 

2005  -     3 

 

När det gäller plattformar använder två av företagen (2 och 5) en enda plattform, 
medan de andra använder två eller flera (se tabell 2). Allra populärast är Microsoft’s 
plattform .Net som används av 3 användare (1, 2 samt 3). Därefter kommer Javas 
plattform J2EE (1 och 5) och IBM’s plattform WebSphere (2 och 4). Företag 6 har 
utvecklat en egen plattform EXA och håller nu på med andra plattform, EMS.  

 

Tabell 2 - Plattformar 

Typ   Utvecklare   Företag 

.Net   Microsoft   1, 2 samt 3 

J2EE    Sun    1 och 5  

WebSphere   IBM     2 och 4  

EXA (snart EMS)   Utvecklad av företaget 6 

 

Hur Web Services används 

När det gäller hur Web Services används skiljer sig omfattningen åt eftersom det bara 
är två (1 och 3) av sex företag som endast använder interna Web Services. Företag 1 
har planer på att införa externa Web Services till skillnad från företag 3, på grund av 
att de inte har något behov av det i dagsläget. Företag 2, 4, 5 samt 6 har kommit lite 
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längre i användningen och har både interna och externa Web Services. Enligt företag 
2 beror det på att det har blivit ett större tryck på externa Web Services på senare tid, 
därför fokuseras utvecklingen nu på dessa. 

 

Systemintegrering 

Samtliga företag har nämnt att de har interna Web Services, vilket innebär att de har 
Web Services för systemintegrering inom företagen. Företag 1 använder Web 
Services på två olika sätt; för att kapsla in gammal systemkod (ingen ren Web 
Services enligt företagets definition) och för integration mellan .Net och J2EE. Även 
företag 2 använder Web Services mellan plattformar, nämligen mellan .Net- och 
WebSphere. Företag 3 använder tekniken mellan deras administrativa system för att 
komma åt andra system eller från en klient komma åt sitt systems serverdelar. Företag 
4 använder Web Services till systemintegrering för alla tjänster som ropar på bakom-
liggande program. Företag 5 använder Web Services på deras intranät, där det handlar 
om klienter som utnyttjar .Net-tjänster. Företag 6 använder också Web Services till 
systemintegrering mellan interna system, där försäkringsinformation levereras. 

 

B2B (Business-to-Business) och B2C (Business-to-Consumer)3 

Företag 2, 4, 5 samt 6 använder Web Services till B2B och B2C. Företag 2 använder 
externa Web Services till användare utanför koncernen, som deras agenter 
(resebyråer) och storkunder (företagskunder som till exempel Telia). Användarna har 
egna ”Travel Management-system” som konsumerar företagets Web Services för att 
boka resor. Företag 4 använder generellt Web Services till alla tjänster som ropar på 
bakomliggande verksamhetstjänster. De har baserat sitt talsvar på Web Services och 
håller för tillfället på med en e-ansökan som också är helt baserad på Web Services. 
Företag 4 ingår också i ett kontrollprojekt och samarbetar med andra myndigheter för 
att kunna hitta fusk. Eftersom myndigheterna inte får samköra register får de bara 
svara på tilltal, vilket sköts med Web Services. Företag 4 är även producenter till Web 
Services som hanterar A-kassor. Företag 4 håller nu också på med en koppling mot 
företag 5 för att kunna medla folkbokföringsuppgifter, där kopplingen ska skötas av 
Web Services. Företag 5 använder Web Services i ett antal olika projekt med andra 
myndigheter, bland annat till en Web Service som heter företagsregistrering som 
företag 5 har tillsammans med Bolagsverket (tidigare Patent och Registreringsverket), 
där man kan gå in och starta ett nytt företag. Det används även i ett projekt med 
folkbokföringen som heter Navet, där folkbokföringen behöver data från företagets 
register med hjälp av Web Services. Slutligen används det, som tidigare nämnts, i ett 
projekt med företag 4 som idag sköts med terminaltrafik från företag 4 till 5, där 
protokollen ska ersättas med SOAP och användas av Web Services. Samtliga 
ovanstående Web Services används för att företagets system ska kunna kommunicera 
med andra intressenters system. Företag 6’s Web Services används av externa 
försäkringsmäklare, som tar emot och levererar försäkringsinformation. 

 

 

                                                
3 B2B avser handel mellan företag. B2C avser handel med varor och tjänster till konsumenter 
(detaljhandel). 
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5.4.5 Motiv till implementation av Web Services 

När det gäller motiv till implementation av Web Services har företagen haft 
någorlunda liknande motiv. Vad som kan sägas rent generellt är att alla utom företag 
3 och till en början företag 2, har haft tekniska motiv till implementation och inte 
nämnt något om organisatoriska eller ekonomiska motiv. De motiv som framkom har 
handlat om att främst förenkla användning och hantering av system/processer och för 
att lösa tekniska problem. Företag 2 och 3 hade från början inga motiv för att förenkla 
användning eller för att lösa problem, utan valde att ”hänga med” rent teknikmässigt 
och hoppade på en trend, men Företag 2 upptäckte på senare tid att Web Services är 
en standard med tunga aktörer bakom. Företag 1, 2, 4, 5 samt 6 har haft motiv som 
förenklar användning och hantering, där bland annat företag 1, 2 samt 4 nämnt lösa 
kopplingar som motiv, vilka möjliggör att företagen kan skikta och frikoppla system, 
få till ett öppet gränssnitt samt automatgenerera fram klientdelar utifrån WSDL-
dokument i vilket utvecklingsverktyg som helst. Två andra motiv som företag 1 haft 
var för att Web Services möjliggör återanvändning, vilket underlättar skapandet av 
Web Service-applikationer och kan ge prestandavinster, och för att det är 
tjänsteorienterat. Företag 5 valde också att implementera Web Services på grund av 
att tekniken är enkel att använda, för att tekniken är en öppen standard där alla 
använder Web Services under samma förutsättningar samt för att Web Services 
möjliggör plattformsoberoende, vilket gör att tekniken kan användas på vilken 
plattform som helst och mellan olika plattformar. När det gäller motiv för att lösa 
tekniska problem valde företag 1 att implementera Web Services för att kunna lösa 
problem med att uppgradera och dölja gammal kod. Företag 6 har haft motiv som var 
drivna av externa försäkringsmäklare för att de ville göra en gemensam upphandling 
åt några större företag och därför ville ha ett standardiserat sätt för att hämta och 
lämna information oavsett försäkringsbolag. Företags 6’s motiv skiljer sig från 
ovannämnda företag eftersom de inte hade några ”egna” motiv. 

 

5.4.6 Fördelar med Web Services 

Samtliga respondenter som deltagit i undersökningen har angett att de anser att 
användning av Web Services ger fördelar. Dessa fördelar har speglats mot dem som 
framkom ur litteraturundersökningen och kommer att återges nedan i de kategorier 
som presenterades i kapitel 5.2. Respondenterna har även angett att de känner att de 
har gynnats av de flesta fördelarna som de har nämnt, det vill säga att de inte bara 
finns på papper. Trots att samtliga företag har haft ekonomiska motiv till att 
implementera Web Services, är de osäkra på om de har gynnats eller ej av de 
ekonomiska fördelarna som de nämnt nedan. Det beror på att det är svårt att 
undersöka och i många fall för tidigt att mäta eftersom de inte haft tekniken i bruk 
särskilt länge. Men respondenterna tror att Web Services i framtiden kommer att 
innebär ekonomiska fördelar som ska kunna mätas.  

 

Organisatoriska fördelar 

När det gäller organisatoriska fördelar har företag 1, 2, 3, 5 samt 6 nämnt att Web 
Services har en bättre hantering av förändringar än vad alternativa tekniker inom 
samma område har (se tabell 3 nedan), liksom Kaye (2003) säger. Företagen anser att 
det beror på att Web Services har lösa kopplingar som gör system mer lätthanterliga. 
Enligt företag 5 beror det även på att Web Services har ett väldefinierat gränssnitt, 
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vilket gör att förändringar kan göras på bakomliggande system utan att behöva 
förändras i själva gränssnittet. Företag 4 tycker istället att Web Services inte har några 
fördelar när det gäller förändringshantering eftersom det blir samma problem som 
med vilken annan teknik när det finns olika gränssnitt, gränssnittsförändringar måste i 
så fall implementeras på alla ställen den används på. Företag 4 och 6 menar också att 
Web Services innebär en större automatisering av affärsprocesser, vilket också Kaye 
(2003) säger. Företag 6 säger att affärsprocesserna kan automatiseras i och med att det 
finns standarder som XML, protokoll, MIS samt LIFE. Företag 4 och 6 tar upp att det 
blir kortare ledtider med Web Services, vilket inte har tagits upp av någon författare.  

 

Företag 1 och 3 tycker att det är en fördel att Web Services kan använda redan 
existerande kod och ersätta den kod som inte passar eller fattas, eftersom det ger 
dataavdelningen mer flexibilitet, vilket även Deitel et al. (2003) säger. Deitel et al. 
(2003) menar att Web Services därför är enklare och billigare att implementera och att 
förvalta. Företag 4 tycker att det är en fördel att Web Services har klara och enade 
standarder, vilket också har tagits upp av Deitel et al. (2003). Företag 6 tycker det är 
en fördel att det finns entydiga definitioner av tekniken. De säger att Web Services är 
strukturerat, vilket gör att det blir lika för alla. Dessutom kan alla intressenter få 
tillgång och använda samma Web Services och information, enligt företag 6, vilket 
också har tagits upp av Deitel et al. (2003) och Barry (2003).   

  

Företag 3 tar upp att det är ett modernt sätt för kommunikation och tycker också att 
Web Services har bra säkerhetsmöjligheter, vilket de flesta andra företagen har tyckt 
varit en av de största nackdelarna. Att Web Services har flera olika användningssätt 
och att det finns möjlighet till stegvis implementation är inget som nämnts av 
företagen. 

Tabell 3 - Organisatoriska fördelar 

Fördelar enligt litteraturen    Företag 

Bättre hantering av förändringar   1, 2, 3, 5 samt 6 

Större automatisering av affärsprocesser  4 och 6 

Utnyttjande av existerade infrastruktur  1 och 3 

Tillgång till externa tjänster    6 

Enighet och acceptans kring teknikens standarder 6 

Enkel och snabb utveckling    - 

Fler typer av Web Services    - 

Möjlighet till stegvis implementation  - 

 

Tekniska fördelar 

När det gäller tekniska fördelar (se tabell 4) anser företag 1, 2, 3, 4 samt 5 att lösa 
kopplingar är en stor fördel, vilket också Kaye (2003) har tagit upp som en viktig 
fördel eftersom systemet då blir mindre beroende av varandra och lättare att hantera. 
Företag 1, 4, 5 samt 6 anser att förvaltningen av tekniken underlättas än med andra 
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alternativa tekniker inom samma område. Kaye (2003) menar att förvaltningsvinster 
beror på att Web Services har lösa fördelar, vilket gör att systemen blir lättare att 
hantera. Enligt företag 4 beror det på att Web Services kan hantera många-till-många 
lösningar istället för en-till-en lösningar. Det gör att koncentrationen kan fokuseras på 
ett enda gränssnitt ut till alla intressenter istället för att göra ett gränssnitt för varje. 
Även företag 1 säger att det blir ett tydligare gränssnitt med Web Services men främst 
mellan olika miljöer. 

 

Företag 1, 2, 4 samt 5 anser att Web Services förenklar kommunikation/integration. 
De menar att det blir enklare att kommunicera och nå ut till sina intressenter och 
företag 2 menar att Web Services ger integrationsfördelar internt mellan olika miljöer. 
Enligt företag 4 beror det på att det finns klara standarder för hur gränssnittet ska 
beskrivas och att det därför aldrig blir några tveksamheter. Enligt företag 5 beror det 
på att de Web Services kan användas på Internet för att nå ut till affärspartners och 
privatpersoner, vilket gör det billigare och enklare för företag att nå ut till intressenter. 
Above All Software (2005) talar istället om en förenkling av integration rent tekniskt, 
eftersom lösa kopplingar kombineras med standardinterface-teknologier och på så sätt 
gör att miljöerna blir homogena och därför lättare kan integrera med varandra. 

 

Företag 2 och 4 tar upp att Web Services är ett öppet gränssnitt med klara standarder. 
Företag 2, 5 samt 6 tycker när de pratar om att plattformsoberoende är den största 
fördelen, eftersom tekniken då kan användas på vilken plattform som helst och 
kommunicera med Web Services på andra plattformar. Denna egenskap tas även upp 
av Deitel et al. (2003) och Kaye (2003) som en viktig fördel. Företag 6 tar även upp 
att det finns ett kanaloberoende som inte tas upp inom litteraturen. Deitel et al. (2003), 
Tsalgatidou & Pilioura (2002) samt Barry (2003) talar om interoperabilitet där Web 
Services blir mer operabilt eftersom tekniken har standarder för kommunikation som 
möjliggör plattforms- och programmeringsspråksoberoende. Det går hand i hand med 
vad företag 2, 4, 5 samt 6 säger om öppna standarder och plattformsoberoende. 
Företag 6 talar också om standarder och säger att det blir en större automatisering av 
affärsprocesser eftersom det finns standarder som XML 

 

När det gäller implementation, tycker företag 3, 5 samt 6 att det är enkelt att 
implementera Web Services. Enligt Barry (2003) är Web Services enkelt att 
implementera eftersom existerande infrastruktur kan användas, tekniken kan 
implementeras stegvis samt för att tekniken har en förhållandevis låg utvecklingstid, 
vilket företag 1 och 4 håller med om. Företag 4 och 6 säger att Web Services har låga 
ledtider, vilket gör att de kan bli tillgängliga snabbt. Företag 1 anser att Web Services 
förenklar kod, vilket minskar komplexiteten, som också tagits upp av Tsalgatidou & 
Pilioura (2002). Företag 1 säger att det är en fördel att gammal kod kan överleva 
längre eftersom endast nödvändiga delar behövs bytas ut. Med andra ord tycker 
företag 1 att det är en fördel att Web Services kan ersätta och skapas av redan 
existerande infrastruktur, vilket också Deitel et al. (2003) har tagit upp. Företag 3 har 
också nämnt att applikationer kan göras om till Web Services. Liksom Deitel et al. 
(2003) och Barry (2003) nämner företag 1 att återanvändning av kod är en fördel, 
eftersom duplicerad kod kan minskas och prestandavinster därigenom ökas. Företag 1 
säger dessutom att Web Services som skapas nu kan återanvändas i ett senare skede 
av både interna och externa affärspartners.  
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Företag 4 tar upp skalbarhet som en fördel, det vill säga många-till-många lösningar 
istället för en-till-en lösningar. Enligt företag 4 bidrar ovanstående till att 
förvaltningen underlättas, vilket Kaye (2003) även sagt. Enligt Kaye (2003) kan 
skalbarhet möjliggöras genom att Web Services är återanvändbart och standardiserat. 
Företag 6 anser att Web Services är en bra teknik för att extrahera data ur gamla 
system. Företag 3 tar även upp att det är en fördel att Web Services är 
självbeskrivande. Företag 2 och 4 tycker att det är en fördel att Web Services är 
tjänstebaserat. 

Tabell 4 – Tekniska fördelar 

Fördelar enligt litteraturen    Företag 

Lösa kopplingar     1, 2, 3, 4 samt 5 

Förenkling av integration    1, 2, 4 samt 5 

Öppna standarder/plattformsoberoende  2 och 4/2, 5 samt 6 

Enkel implementation    3, 4, 5 samt 6 

Minskad skörhet och ökad möjlighet…  1, 4, 5 samt 6 

Utnyttjande av existerade infrastruktur  1 och 3 

Minskad komplexitet     1 

Återanvändbarhet     1 

Skalbarhet      4 

 

Ekonomiska fördelar 

Samtliga respondenter har angett att det finns ekonomiska fördelar med Web Services 
(se tabell 5 nedan). Företag 1, 2, 3, 5 samt 6 tycker att kostnader minskas rent 
generellt med Web Services än med andra alternativa tekniker. Företag 1 säger att de 
sparar hårdvara eftersom Web Services har gjort att hårdvarubehovet minskats trots 
ett ökat antal användare. Företag 2 och 6 tycker, liksom Deitel et al. (2003), att Web 
Services ger billig integration och företag 2 säger att Web Services ger möjlighet att 
slippa dyra integrationsprogramvaror till skillnad från vissa alternativa tekniker. 
Företag 1 och 6 tycker, liksom Barry (2003), att Web Services ger minskade 
förvaltningskostnader och företag 1 specificerar minskade förvaltningskostnader med 
att det är enkelt och billigt att göra uppdateringar. Företag 1 säger även, liksom Deitel 
et al. (2003) och Above All SOA (2005), att utvecklingskostnader minskar med Web 
Services. Företag 1, 3, 5 samt 6 anser att det är billigt och enkelt att implementera 
Web Services, liksom Deitel et al. (2003) nämnt. Företag 2 och 6 säger också att det 
blir billigare integration. Företag 3 och 5 tror att Web Services kan vara billigare i 
längden än alternativa tekniker inom samma område eftersom Web Services minskar 
kostnader som andra tekniker inte gör. Företag 3 säger också att det blir billigare 
därför att Web Services är en öppen teknik eftersom alla kan använda tekniken. 
Företag 6 anser även att det blir en snabbare Time To Market, vilket leder till högre 
intäkter och ger tydligare konkurrensdelar, vilket inte nämnts något om inom 
litteraturen. 
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Tabell 5 – Ekonomiska fördelar 

Fördelar enligt litteraturen   Företag 

Minskade kostnader    1, 2, 3, 5 samt 6 

Billigt att utveckla och implementera 1, 3, 5 samt 6 

Skalbarhet     3 och 5 

 

Prioriterade fördelar med Web Services 

De fördelar som prioriteras av ovan nämnda fördelar är i första hand de ekonomiska 
fördelarna, på grund av att företagen vill tjäna pengar (för företag 1 innebär det att 
spara hårdvara eller utvecklingstid). Förutom det har företagen skilda meningar om 
vad som prioriteras. Rent generellt kan sägas att företagen prioriterar fördelar som 
förenklar och ger företagen större möjligheter. Två av respondenterna, företag 1 och 
3, säger att de prioriterar att det är en enkelt att använda och för att integrationen 
mellan olika miljöer förenklas. Företag 5 prioriterar lösa kopplingar, eftersom det 
gynnar verksamheten genom att det blir enklare att göra förändringar. Företag 2 
prioriterar fördelar som kan hjälpa företaget med implementation av nya 
affärsmöjligheter. Företag 6 prioriterar plattformsoberoende eftersom det ger 
möjligheter till att snabbt kunna tillfredställa egna externa leverantörers behov. 
Företag 4 har tänkt på ett annat sätt och prioriterar stabilitet och hanterbarhet, 
eftersom de vill ha en stadig teknik och vid implementation av ny teknik är beroende 
av att kunna anställa kompetent personal eller konsulter.  

 

5.4.7 Nackdelar med Web Services 

Nackdelarna med Web Services ingår inte i problemställningen men har ändå tagits 
med i intervjuundersökningen eftersom det ger en helhetsbild av Web Services. 
Företag 1, 4, 5 samt 6 anser att det finns klara nackdelar med Web Services och menar 
att det beror på att tekniken är en standard under utveckling och ännu inte är 
tillräckligt mogen inom olika områden, vilket Deitel et al. (2003) också säger. Deitel 
et al. (2003) påpekar att det kan bidra till att det är svårt för företag att utnyttja Web 
Services så att de gynnar verksamheten. Deitel et al. (2003) säger att det främst gäller 
externa Web Services eftersom det har gått långsamt på marknaden när det gäller 
utvecklingen av publika UDDI-register, men i och med att företagen inte använder 
Web Services på det sättet som Deitel et al. (2003) förespråkar med publika UDDI-
register, påverkas de inte till speciellt stor grad när det gäller det. Deitel et al. (2003) 
menar att företag mestadels implementerar interna Web Services på grund av detta, 
vilket stämmer överens med vad son framkommit ur undersökningen. Respondenterna 
säger nämligen att fokus tidigare har lagts på interna Web Services, men att det har 
blivit ett större behov på externa på senare tid och att fokus därför läggs på dessa nu.  

 

Företag 4, 5 och 6 anser att de huvudsakliga problemen med Web Services är att det 
saknas standarder för hur säkerhet och behörighet ska hanteras, vilket även Kaye 
(2003), Varon (2003) samt Computer Sweden (2004c) säger. Företag 4 och 5 har 
därför utvecklat egna metoder för säkerhet. Företag 6 säger att säkerhetsproblemen 
gäller identifiering och autentisering, det vill säga vem som får ta del av data, hur man 
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gör att det inte går att avlyssna och vem som ansvarar för riktigheten i informationen. 
Företag 5 anser att Web Services har dålig transaktionshantering, vilket också 
Computer Sweden (2004b) och Kaye (2003) har påpekat.  

 

Företag 1 upplever brister med integration av Web Services. Företag 1 säger att 
integration med Web Services gör att projekt förstoras och blir mer komplexa, vilket 
leder till högre kostnader. Företag 1 säger även att Web Services inte är standardiserat 
på ett bra sätt, vilket leder till att integration mellan olika plattformar blir lidande. De 
menar att det inte finns något bra stöd i utvecklingsverktygen för integration mellan 
olika plattformar, vilket Computer Sweden (2004b) stöder. Computer Sweden 
(2004b) säger nämligen att existerande verktyg kanske inte stöder alla delar av kärnan 
i Web Services, vilket kan bidra till att helheten inte fungerar. Enligt företag 4 och 6 
innebär det en omställning för organisationer att införa en teknik som Web Services, 
vilket Deitel et al. (2003) också påstår. Deitel et al. (2003) säger att det kan vara svårt 
för större företag att förändra tidigare metoder för olika aktiviteter inom verksamheten 
som tillvägagångssätt för kommunikation, skapandet av affärsrelationer, lokalisering 
av klienter samt affärstransaktioner. Företag 4 och 6 säger att problemen berör 
förvaltnings- och ägarmässiga områden som vem som äger, påkallar och driver 
utveckling och förändringar, förvaltningsfrågor, ansvar, med mera.  

 

Företag 2 och 3 anser att det inte finns några klara nackdelar med Web Services, 
möjligtvis att tekniken används inom områden där den inte passar, vilket stöds av 
Computer Sweden (2004b) och att förändringar kan vara komplexa att genomföra. 
Företag 2 och 3 nämner också att prestandan möjligtvis kan bli lidande i användande 
av Web Services, vilket också Computer Sweden (2004b) och företag 1 och 4 nämner. 
Computer Sweden (2004b) nämner att bandbredden påverkas i det sammanhanget och 
att orsaken till varför prestandan blir lidande beror på att meddelanden har risk för att 
blir stora och tolkningen för processorkrävande, vilket företag 4 håller med om. 
Företag 1 menar att prestandan blir lidande i produktionsmiljön eftersom information 
skall transformeras från ett representationssätt till ett annat, det vill säga till XML-
meddelanden, vilket kräver mycket datakraft. Något som företag 4 tagit upp men inte 
litteraturen, är att Web Services är väldigt styrande och att det finns lite utrymme för 
smarta lösningar. 

 

Något som bara tagits upp inom litteraturen är att möjlighet till övervakning saknas 
och att skalbarheten inte är tillräcklig, som Computer Sweden (2004b) nämner. 
Istället har företagen sagt att Web Services ger möjlighet till skalbarhet och att det 
snarare ses som en fördel att den finns, istället för att den är otillräcklig. Varon (2003) 
belyser också att partners anpassning är oförutsägbar och att det inte finns några bevis 
för att Web Services ökar måttet Return Of Investment (ROI). Majoriteten av 
respondenterna har nämnt att ekonomiska mått rent generellt är väldigt svåra att sia 
om. Eftersom Web Services har funnits under en kortare tid inom verksamheterna är 
det svårt att se någon skillnad jämfört med tidigare och att det är svårt att mäta 
ekonomiska mått. Kaye (2003) skriver att standarder för hur semantiken ska se ut, 
pålitlighet samt kvalitet av service är några problematiska aspekter inom Web 
Services.  
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6 Analys 
I följande kapitel kommer en analys att genomföras av materialpresentationerna från 
litteraturstudien och intervjuundersökningen. Materialet från intervjuerna kommer att 
analyseras utifrån materialet från litteraturstudien. Vissa av frågorna rör inte 
huvudämnet direkt (de fyra första), men är ändå viktiga att ta med i analysen eftersom 
de kan påverka svaren på de frågor som berör huvudämnet. Nedan ges analys på 
varje fråga var för sig. 

 

6.1 Definitioner av Web Services 
Definitionerna som har angett är i stort sett likartade med rapportens definition. Det 
som skiljer sig är hur noggrant respondenterna har definierat begreppet och vad som 
tagits med i definitionerna. Två av sex företag (1 och 2) har formella definitioner, 
medan övriga har mer kortfattade inofficiella definitioner som endast tar upp enstaka 
egenskaper. Det faktum att företagen inte har definierat tekniken på samma djup kan 
tyda på att de upplever och använder tekniken på olika sätt, vilket stöds av Deitel et 
al. (2003), som säger att Web Services definieras olika av olika användare beroende 
på hur de används. Varför endast två företag har formella definitioner kan tyda på att 
de är mer insatta i området än övriga företag som saknar formella definitioner eller att 
de använder Web Services på ett annat sätt än övriga. På grund av att alla företag inte 
delar exakt samma synsätt kan det vara svårt att avgöra om de har samma syn på Web 
Services rent generellt och när det gäller interna och externa Web Services. Ett företag 
som säger att en viss Web Service är extern, kan räknas som intern i ett annat företag 
beroende på hur den används. Till exempel är företag 1 och 2 verksamma inom 
samma bransch och tros därför använda tekniken på liknande sätt (till exempel 
Internetbokningar av resor). Men företag 2 säger sig använda interna och externa Web 
Services, medan företag 1 endast säger sig använda interna. Med andra ord har 
företagen olika syn på Web Services trots att de med rätt hög sannolikhet använder 
tekniken på liknande sätt, vilket motsäger Deitel et al. (2003). 

 

6.2 Utveckling och användning av Web Services  
Utvecklingen av Web Services har för samtliga företag startat mellan 2001 och 2003. 
Snittet på hur länge företagen har varit engagerade i Web Services är cirka 3 år. Det är 
troligt att företaget som startat tidigare kan ha större uppfattning om för- och 
nackdelar med Web Services än de som startat senare och därför kan ge mer 
tillförlitliga svar. Utvecklingen har fokuserats på interna Web Services från 
utvecklingens början fram tills nyligen för de flesta av företagen. Det kan tänkas att 
företagen har kommit längre med interna Web Services och därför har dem i en större 
omfattning än externa (vissa har inte externa Web Services), vilket stöds av Deitel et 
al. (2003). Ett skäl till varför företag implementerar mest interna Web Services kan 
vara för att dem på många sätt är enklare att utveckla och implementera. Företagen 
kan utgå från sina egna policys, behöver inte anpassa sina Web Services lika mycket 
till andra företag och behöver inte lika mycket säkerhetsåtgärder som externa Web 
Services. Enligt Deitel et al. (2003) implementerar företag mest interna Web Services 
eftersom det har gått långsamt med utvecklingen av externa Web Services som 
använder publika UDDI-register. Företagen använder dock inte externa tjänster i den 
bemärkelsen och påverkas därför inte av det. Men majoriteten av företagen använder 
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också externa Web Services (fyra av sex). Det betyder att Deitel et al. (2003) har haft 
rätt när det gäller omfattningen av interna Web Services, men att externa Web 
Services nu blir mer utbredda. Det tyder på att tekniken har gått framåt på två år.  

 

Hur länge Web Services har varit i bruk har gett svar som rör sig inom ett större 
tidsintervall än utvecklingen. Det kan bero på att företagen fick upp ögonen för 
tekniken samtidigt och valde att starta med utveckling när ”alla andra gjorde det”. Det 
kan också bero på att utvecklingen kan ha krävt lång tid innan tekniken har kunnat 
implementeras. Samtliga företag använder interna Web Services till systemintegrering 
inom verksamheten. Företag 2, 4, 5 samt 6 använder externa Web Services till 
B2B/B2C förbindelser, det vill säga ut till kunder eller andra företag. När det gäller 
plattformar använder två av företagen (2 och 5) en plattform, medan övriga använder 
två eller ett flertal. Antalet plattformar kan påverka svaren på Web Services för- och 
nackdelar, eftersom företagen som använder fler plattformar kan underlätta sitt 
användande eftersom olika processer kan delas upp på olika plattformar. Det ger 
företag 1 stöd för eftersom de gynnas av att använda olika processer på olika 
plattformar. Företag 6 har även utvecklat en egen plattform, vilket kan vara en 
gynnande faktor eftersom plattformen är utvecklad utifrån deras behov medan de 
andra företagen kan använda plattformar som inte passar verksamheten. 

 

6.3 Motiv till implementation av Web Services 
Rent generellt har företagens motiv varit tekniska. Företag 2, 4 samt 5 
implementerade Web Services på grund av dess öppna standarder, vilka även Deitel et 
al. (2003) och Kaye (2003) nämner. Deitel et al. (2003), Kaye (2003) samt Above all 
Software (2005) tar upp att Web Services är plattformsoberoende, vilket företag 2 och 
5 tyckte var ett viktigt motiv för implementation. Företag 1 och 4 valde att 
implementera Web Services för dess lösa kopplingar och för att tekniken löser 
tekniska problem genom att bland annat återanvända kod. Företag 1 hade Web 
Services tjänsteorienterade arkitektur som ett motiv, vilket tas upp av Barry (2003), 
Deitel et al. (2003), Kaye (2003) samt Tsalgatidou & Pilioura (2002). Företag 5 tyckte 
även att Web Services var en enkel teknik. Företag 3 och 6 hade mindre egna, 
specifika motiv jämfört med övriga, eftersom företag 3 valde att hänga på en 
tekniktrend och företag 6 för att externa intressenter var i behov av det. Trots att bara 
ett av företagen erkände att de valde att följa en trend, kan det tros vara ett aktuellt 
motiv för samtliga större företag, vilket stöds av Computer Sweden (2004a) som 
skriver att Web Services är en av de mest populära utvecklingstrenderna som företag 
väljer att följa. Det beror på att företag inte vill ”vara efter” rent teknikmässigt, i och 
med att de kan förlora på om de inte har samma eller liknande tekniker som deras 
intressenter eller konkurrenter.  

 

Ur vad som har framkommit ur intervjuundersökningen har ingen av respondenterna 
nämnt organisatoriska eller ekonomiska motiv till implementation, utan bara tekniska 
motiv. Dock har samtliga företag ansett att tekniken kan ge ekonomiska fördelar (se 
nästa kapitel). De har med andra ord inte varit påverkande till implementation av Web 
Services. Det kan tyckas vara märkligt eftersom en implementation av en teknik inte 
bara påverkar en verksamhet rent tekniskt, utan även organisationen som helhet och 
dess ekonomiska situation, vilket stöds av Wiktorin (2003).  
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6.4 Fördelar med Web Services  
Samtliga respondenter som deltagit i undersökningen har angett att de anser att Web 
Services har fördelar. Däremot förekommer det vissa skillnader mellan vad 
respondenterna sagt men även mellan intervju- och litteraturundersökningen. Vad som 
framkommit ur undersökningen är till exempel att företagen tillsammans överlappat 
många av de fördelarna som tas upp inom litteraturen, men att varje företag endast 
nämnt ett fåtal fördelar. Det kan bero på vad företagen har för syn på Web Services 
och vad dessa används till. Det kan även bero på att vissa fördelar inom litteraturen 
kanske inte är självklara för företagen, eftersom de kan ha ett annat synsätt på Web 
Services och inte tänker i samma banor som författarna gör. En annan sak som 
framkommit ur undersökningen är att respondenterna har angett att de känner att de 
har gynnats av de flesta fördelarna som de nämnt, men att de är osäkra på de 
ekonomiska fördelarna eftersom det är svårt att undersöka och i många fall för tidigt 
att mäta dessa, vilket stöds av bland andra Varon (2003). Det beror på att företagen 
inte haft tekniken i bruk tillräckligt länge. Nedan ges en utförlig redogörelse för vilka 
likheter och skillnader som finns mellan företagens syn och litteraturens syn.  

 

Organisatoriska fördelar 

När det gäller organisatoriska anser alla företag utom ett att Web Services har en 
bättre hantering av förändringar än vad andra tekniker inom tjänsteorienterad 
arkitektur har, vilket Kaye (2003) ger stöd för. Det beror på att Web Services har lösa 
kopplingar som gör system med lätthanterliga. Företag 5 säger att det även beror på 
att Web Services har ett väldefinierat gränssnitt, vilket gör att förändringar kan göras 
på bakomliggande system utan att behöva ändras själva gränssnittet. Företag 3 håller 
inte med om det och säger att det blir samma problem som med vilken annan teknik 
när det finns olika gränssnitt. Gränssnittsförändringar måste i vilket fall 
implementeras på alla ställen den används på, enligt företaget. Varför ett av företagen 
sätter sig emot ovanstående kan bero på att företaget inte har hanterat förändringar i 
samma utsträckning som övriga. En annan likhet är att två av företagen har nämnt att 
Web Services innebär en större automatisering av affärsprocesser, vilket tas upp av 
Kaye (2003) som säger att det beror på att affärsprocesserna nu kan hanteras via 
Webben istället för att hanteras via till exempel VAN. Ett av företagen säger att 
affärsprocesserna kan automatiseras i och med att det finns standarder som XML, 
protokoll, MIS samt LIFE. 

 

Två företag tycker att det är en fördel att Web Services kan använda existerande kod 
och ersätta kod som inte passar eller fattas, eftersom det ger dataavdelningen mer 
flexibilitet, vilket stöds av Deitel et al. (2003). Deitel et al. (2003) menar att Web 
Services därför är enklare och billigare att implementera och att förvalta. Att det bara 
är två företag som nämnt detta kan tyckas vara konstigt eftersom arbetet med att 
införa Web Services underlättas, likaså ekonomin. Varför bara två företag nämnt detta 
kan bero på att övriga inte använt Web Services till att återanvända äldre 
komponenter, utan har utvecklat tekniken från grunden med nya applikationer. Enligt 
Tsalgatidou & Pilioura (2002) har Web Services genom ovanstående faktorer har fört 
med sig en enkel och snabb utveckling. Företag som använder Web Services kan 
erbjuda nya tjänster och produkter utan investeringar och förseningar som 
traditionella applikationer kan kräva. 
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När det gäller klara och enade standarder samt entydiga definitioner, tas dessa upp 
både inom litteraturen och inom företagen. Dock är det bara företag 4 som nämner att 
Web Services har klara och enade standarder, vilket stöds av Deitel et al. (2003), och 
företag 6 som tycker att det finns entydiga definitioner av tekniken. Båda menar att 
Web Services är strukturerat. Detta tas även upp av Deitel et al. (2003), Barry (2003) 
samt Kaye (2003) då de säger att det har blivit en bredare acceptans kring 
standarderna och att det äntligen finns en universellt accepterad teknologi för 
integration och kommunikation av applikationer. Varför det bara är ett par som har 
nämnt ovanstående är svårt att säga, eftersom det inte bara är leverantörerna av olika 
plattformar som gynnas av detta ”samarbete”, utan även leverantörernas kunder. 

 

När de gäller de skillnader mellan litteratur och företagens syn med organisatoriska 
fördelar, var den mest utmärkande skillnaden att ett av företagen (3) tagit upp att Web 
Services har bra säkerhetsmöjligheter. Flertalet andra företag har däremot tyckt att 
säkerhetsfrågor varit en av de största nackdelarna med Web Services, vilket även 
tagits upp av Kaye (2003), Varon (2003) samt Computer Sweden (2004c). Varför 
företaget skiljer sig från de andra beror främst på att företaget bara har interna Web 
Services, vilket gör att de inte har samma säkerhetsbehov som vid externa, enligt vad 
Deitel et al. (2003) tar upp. Det kan även bero på att företaget inte haft Web Services i 
bruk mer än ett år och att de dessutom bara har en plattform och säger att den 
plattformen är väl anpassad till deras verksamhet. 

 

Tekniska fördelar 

När det gäller tekniska fördelar anser alla företag utom ett att lösa kopplingar är en 
stor fördel, vilket Kaye (2003) även har tagit upp. Fyra av företagen anser att 
förvaltningen av tekniken underlättas än med andra alternativa tekniker inom samma 
område, vilket tas upp inom litteraturen. Kaye (2003) menar att förvaltningsvinster 
beror på att Web Services har lösa kopplingar, vilket gör att systemen blir lättare att 
hantera. Enligt ett av företagen (4) beror det på att Web Services kan hantera många-
till-många lösningar istället för en-till-en lösningar, eftersom koncentrationen kan 
fokuseras på ett gränssnitt ut till alla intressenter istället för ett gränssnitt för varje. 
Varför ett företag inte håller med om att lösa kopplingar är en fördel, är konstigt med 
tanke på att lösa kopplingar är en av de viktigaste fördelarna, enligt Kaye (2003).  

 

Majoriteten av företagen anser att Web Services förenklar kommunikation/ 
integration, vilket även tas upp inom litteraturen. De menar att det blir enklare att 
kommunicera och nå ut till sina intressenter. Att majoriteten av företagen har nämnt 
denna egenskap tyder på är det är en viktig egenskap eftersom det den underlättar för 
företaget att ta kontakt och bli kontaktade av sina intressenter. Enligt företag 4 beror 
det på att det finns klara standarder för hur gränssnittet ska beskrivas och att det 
därför aldrig blir några tveksamheter kring detta. Enligt företag 5 beror det på att Web 
Services kan användas på Internet för att nå ut till affärspartners och privatpersoner, 
vilket gör det billigare och enklare för företag att nå sina intressenter. Företag 2 menar 
också att Web Services ger integrationsfördelar internt mellan olika miljöer. Above 
All Software (2005) talar istället om en förenkling av integration rent tekniskt, 
eftersom lösa kopplingar kombineras med standardinterface-teknologier och på så sätt 
gör att miljöerna blir homogena och därför lättare kan integrera med varandra. 
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Ett par av företagen tar upp att Web Services är ett öppet gränssnitt med klara 
standarder och tre företag tar upp att plattformsoberoende är den största och viktigaste 
fördelen. Detta stöds även av Deitel et al. (2003), Kaye (2003), Tsalgatidou & 
Pilioura (2002) samt Barry (2003), därför anses det vara konstigt att bara tre av 
företagen håller med om detta. När det gäller implementation, tycker hälften av 
företagen att det är enkelt att implementera Web Services, vilket även nämns av Barry 
(2003) som säger att det beror på att existerande infrastruktur kan användas, tekniken 
kan implementeras stegvis samt för att tekniken har en förhållandevis låg 
utvecklingstid, vilket två av företagen håller med om.  

 

Liksom Deitel et al. (2003) tycker två företag att det är en fördel att gammal kod kan 
överleva längre eftersom endast nödvändiga delar behövs bytas ut, det vill säga att 
Web Services kan ersätta och skapas av redan existerande infrastruktur. Liksom 
Deitel et al. (2003) och Barry (2003) nämner företag 1 att återanvändning av kod är en 
fördel, eftersom duplicerad kod kan minskas och prestandavinster därigenom ökas. Ett 
av företagen anser också att Web Services förenklar kod, vilket minskar 
komplexiteten, som också tagits upp av Tsalgatidou & Pilioura (2002).  

 

Företag 4 tar upp skalbarhet som en fördel, det vill säga att Web Services hanterar 
många-till-många lösningar istället för en-till-en lösningar och säger att det leder till 
att förvaltningen underlättas. Enligt Kaye (2003) kan skalbarheten möjliggöras genom 
att Web Services är återanvändbart och standardiserat. Varför inte fler företag valt att 
angett skalbarhet som en fördel kan, liksom många andra gånger bero på hur tekniken 
används, det vill säga internt eller externt. Företag 3 nämner att det är en fördel att 
Web Services är självbeskrivande eftersom det därför framgår vad de är till för och 
hur de kan användas. Företag 2 och 4 tycker att det är en fördel att Web Services är 
tjänstebaserat. Varför de andra företagen inte nämnt ovanstående fördelar kan vara för 
att dessa egenskaper kan anses vara självklara och därför inte ses som några fördelar. 

 

Ekonomiska fördelar 

Samtliga respondenter har angett att de upplevt att det finns ekonomiska fördelar och 
de som nämnts inom litteraturen har också nämnts av företagen. Alla företag utom ett 
anser att kostnader minskas rent generellt med Web Services än med alternativa 
tekniker, eftersom det blir minskat hårdvarubehov, billig integration, billigt och enkelt 
att implementera, möjlighet att slippa dyra integrationsprogramvaror samt minskade 
förvaltningskostnader. Det tas även upp att utvecklingskostnader minskas med 
tjänsteorienterad arkitektur, vilket kan bero på att Web Services hanterar 
återanvändbarhet och kan bygga på existerande infrastruktur, men även för att en vana 
bildas hos utvecklarna. Ju fler projekt som involverar Web Services, desto mer 
kompetens kring området kan skapas. Varför ett företag inte anser att kostnader 
minskas med Web Services kan bero på att det har varit ökade kostnader för just det 
företaget. Två företag (3 och 5) tror på att tekniken kommer att bli billigare i längden 
än alternativa tekniker. Kaye (2003) menar att återanvändbarheten och den 
tjänsteorienterade arkitekturen med Web Services kan ge en bättre avkastning på 
investeringar. Kaye (2003) tar även upp att kostnader för B2B förbindelser kan 
minska, vilket leder till att företagen får en påtaglig avkastning av sina investeringar. 
Det kan vara aktuellt för företag 2, 4, 5 samt 6, eftersom de använder Web Services 
till B2B - och B2C - förbindelser. 
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Prioriterade fördelar 

De egenskaper som varit prioriterade har först och främst varit egenskaper som kan ge 
ekonomiska fördelar, vilket anses som en självklarhet eftersom de aktiviteter 
organisationer utför går ut på att tjäna pengar. Andra egenskaper som prioriterats är 
egenskaper som rent generellt ger företagen enkelhet och större möjligheter än vad 
tidigare och alternativa tekniker inom samma område gör, som lösa kopplingar, 
plattformsoberoende, att det är enkelt att använda och för att integrationen mellan 
olika miljöer förenklas samt att kunna hjälpa företaget med implementation av nya 
affärsmöjligheter.  

 

6.5 Nackdelar med Web Services 
När det gäller nackdelar har företagen nämnt det mesta av vad som tagits upp inom 
litteraturen. Majoriteten av företagen anser att det finns klara nackdelar med Web 
Services och säger att det beror på att det är en omogen standard under utveckling, 
vilket är allmänt känt eftersom det också tas upp inom litteraturen. Inom litteraturen 
nämner Deitel et al. (2003) att detta kan bidra till svårigheter för företag att utnyttja 
Web Services för att gynna verksamheten, främst externt. Detta är inte något som 
tagits upp av företagen, snarare har de ansett att externa Web Services innebär 
fördelar, vilket det även gör enligt Barry (2003). Vad som måste förklaras är att Deitel 
et al. (2003) talar om externa Web Services över publika UDDI-register, men i och 
med att företagen inte använder Web Services på det sättet som Deitel et al. (2003) 
förespråkar, påverkas de inte heller av det och anser inte att det är någon nackdel. 
Deitel et al. (2003) menar också att företag implementerar mestadels interna Web 
Services på grund av detta, vilket stämmer överens med vad som framkommit ur 
undersökningen eftersom respondenterna säger att det har blivit ett större tryck på 
externa Web Services först på senare tid. 

 

Två av företagen (2 och 3) anser däremot inte att Web Services har några klara 
nackdelar. De nämner dock att det ”möjligtvis” finns nackdelar och nämner tre 
punkter, som tas upp nedan. Varför dessa företag till en början säger att de inte anser 
att det finns några klara nackdelar kan bero på att de inte använder Web Services i den 
utsträckningen att de har kunnat upptäcka några brister eller för att de inte har satt sig 
in tillräckligt i de problem som faktiskt existerar med Web Services. Bland annat har 
de inte nämnt att Web Services har brister när det gäller säkerhet och behörighet, 
vilka är två väldigt viktiga områden när det gäller tjänsteorienterad arkitektur som 
nämns av flera företag och även av Kaye (2003), Varon (2003) samt Computer 
Sweden (2004c). Två av företagen som påpekar brister med säkerhet och behörighet 
har utvecklat egna lösningar på problemen. Vad som kan tyckas vara konstigt är att 
inte alla företag har reagerat på att det finns brister med säkerheten, eftersom det är ett 
så pass viktigt och stort område. Detta kan bero på hur de olika företagen använder 
Web Services, det vill säga ifall de använder dem internt eller externt. Vid interna 
Web Services är behovet av säkerhet inte lika stort som vid externa Web Services, 
enligt Deitel et al. (2003), därför kan det blir mer tydligt att säkerheten är ett problem 
för de företag som använder tekniken externt. 

 

Företag 2 och 3 nämner dock att ”möjliga” nackdelar är att Web Services kan 
användas till ändamål som tekniken inte passar till. Computer Sweden (2004b) stödjer 
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detta och säger att Web Services är gjort för Internetbaserad- och löst sammankopplad 
integration. Fyra av företagen anser att prestandan kan påverkas negativt när det gäller 
hastighet. Vad som dock är lite märkligt är att företag 1 säger att det snarare är 
tvärtom, att Web Services innebär prestandavinster eftersom svarstiderna blir 
snabbare. Det senare företaget har undersökt detta inom företaget och kommit fram 
till att det blir prestandavinster. Varför företagen har olika åsikter kan bero på att de 
använder Web Services till olika saker och i olika stor utsträckning.  

 

Enligt två av företagen är det en stor omställning att införa Web Services, vilket yttrar 
sig i förvaltnings- och ägarmässiga problemområden, vilket stöds av Deitel et al. 
(2003) och Wiktorin (2003). Deitel et al. (2003) säger att det kan vara svårt för större 
företag att förändra tidigare metoder för tillvägagångssätt för kommunikation, 
skapandet av affärsrelationer, lokalisering av klienter samt affärstransaktioner. 
Företag 1 säger att integration med Web Services gör att projekt förstoras och blir mer 
komplexa, vilket leder till högre kostnader. Detta tar även Wiktorin (2003) upp. 
Företag 2 säger att de inte har projekt för bara Web Services, utan bara använder Web 
Services som tekniklösning i andra projekt. Varför företagen svarar olika beror på att 
projekt kan läggas upp på varierande sätt från företag till företag. Företag 1 säger att 
det inte finns något bra stöd i utvecklingsverktygen för integration mellan olika 
plattformar, vilket Computer Sweden (2004b) stödjer. Varför bara ett av företagen tar 
upp detta kan bero på att alla inte använder fler än en plattform. Företag 5 tycker att 
Web Services har dålig transaktionshantering, vilket också tas upp av Computer 
Sweden (2004b) och Kaye (2003). Det beror på att tekniken är relativt ny och att det 
därför inte har hunnit införas speciellt många verktygsleverantörer. Enligt Computer 
Sweden (2004b) beror det även på att vissa delar av Web Services-arkitekturen inte 
eller nyligen har blivit standardiserad.  

 

Något som inte nämnts inom litteraturen är att Web Services är styrande och ger lite 
utrymme för smarta lösningar, vilket företag 4 anser. Varför detta inte nämnts inom 
litteraturen kan bero på att det är något som upptäckts först vid användning av Web 
Services eller att författarna inte tänkt i samma banor som utvecklarna inom 
företagen. Något som bara tagits upp inom litteraturen är att möjlighet till 
övervakning saknas och att skalbarheten inte är tillräcklig, enligt Computer Sweden 
(2004b). Istället har företagen sagt att Web Services ger möjlighet till skalbarhet och 
att det snarare ses som en fördel att den finns, istället för att den är otillräcklig. Varon 
(2003) belyser också att partners anpassning är oförutsägbar och att det inte finns 
några bevis för att Web Services ökar måttet Return Of Investment (ROI). Majoriteten 
av respondenterna har nämnt att ekonomiska mått rent generellt är väldigt svåra att sia 
om. Eftersom Web Services har funnits under en kortare tid inom verksamheterna är 
det svårt att se någon skillnad jämfört med tidigare och att det är svårt att mäta 
ekonomiska mått. 
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7 Resultat och slutsatser 
I följande kapitel kommer det resultat som framkommit ur analysen att presenteras, 
likaså de slutsatser som kan dras utifrån undersökningen och analysen. Resultatet 
som framkommit ur undersökningarna kommer att speglas mot problemställningen 
för att kunna besvara den.  

 

I rapporten har följande problemställning använts:  

– I vilket omfattning använder svenska företag Web Services idag när det gäller 
intern och extern användning? 

– Hur pass väl överensstämmer företagens syn på vilka fördelar Web Services 
kan ge jämfört med de fördelar som teoretiskt sett ska finnas enligt den 
gemensamma uppfattningen inom litteraturen? 

 

Svaret på första punkten i problemställningen om i vilket omfattning företag har Web 
Services i dagsläget, var inte förväntat. Det förväntade resultatet var att företagen 
huvudsakligen skulle ha interna Web Services och att samtliga företag skulle ha 
planer på att använda dem externt i framtiden. Resultatet blev att samtliga företag 
hanterade interna Web Services, men dessutom hade fyra av sex företag redan 
implementerat tekniken externt. Interna Web Services är i mycket större omfattning 
än externa, men det var ett större tryck på externa Web Services nu, vilket resulterat i 
att fokus nu ligger på dessa. Av de två företag som endast hade tekniken internt, var 
det ett företag som hade planer på att implementera externa Web Services. Varför 
företagen har kommit längre än förväntat med Web Services kan bero på att de har 
varit engagerade i tekniken länge, med tanke på att tekniken är ett relativt nytt 
område. Företagen har nämligen varit engagerade i Web Services i 3 år och har haft 
dem i bruk i snitt 2,5 år. 

 

Svaret på andra punkten i problemställningen om hur pass väl företagens syn på Web 
Services fördelar överensstämmer med den gemensamma synen inom litteraturen, var 
inte heller helt förväntat. Företagen hade faktiskt nämnt många fördelar av dem som 
tagits upp inom litteraturen, vilket inte var förväntat eftersom fördelarna hade 
förväntats vara ”överrepresenterade” inom litteraturen. Dock hade varje företagen 
endast angett ett fåtal fördelar, men sammanlagt hade företagen nämnt majoriteten av 
de som nämnts inom litteraturen.  

 

Ett annat förväntat resultat var att företagen skulle lägga störst vikt på ekonomiska 
fördelar, vilket inte riktigt stämde överens med vad som framkom ur undersökningen. 
Företagen har lagt störst vikt på tekniska fördelar i och med att de anser att de gynnas 
mest av dem. När det gäller ekonomiska fördelar har företagen haft svårt för att se och 
mäta fördelarna eftersom tekniken är så pass ny som den är och för att företagen 
därför inte haft tekniken i bruk tillräckligt länge. Företagen la störst vikt på tekniska 
fördelar när det gällde vilka fördelar som Web Services ansågs ha och vilka motiv 
som fanns till implementation. De största tekniska fördelarna, det vill säga lösa 
kopplingar, förenkling av integration, öppna standarder/plattformsoberoende samt 
enkel implementation, hade majoriteten av företagen angett. Dock hade bara två av 
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företagen nämnt plattformsoberoende som en fördel. När det gäller organisatoriska 
fördelar stämde resultatet överens med vad som förväntats, nämligen att minst vikt 
skulle läggas på organisatoriska fördelar. De tre största organisatoriska fördelarna var 
bättre hantering av förändringar som nästan alla hade angett som en fördel. Därefter 
kom större automatisering av affärsprocesser och utnyttjande av existerande 
infrastruktur. När det gällde ekonomiska fördelar ansåg nästan alla att det fanns 
ekonomiska fördelar, men som tidigare nämnts visste de inte om de gynnades av dem 
eller inte. De tre största ekonomiska fördelarna var minskade kostnader, billigt att 
utveckla och implementera samt skalbarhet. Ett förväntat resultat med prioriterade 
fördelar stämde överens med svaren från undersökningen. Samtliga företag 
prioriterade ekonomiska egenskaper som den största eftersom de ville kunna tjäna 
eller spara pengar på något sätt.  

 

Fokus lades inte på nackdelarna, men dessa undersöktes i intervjuundersökningarna. 
Resultatet blev nästan som förväntat, det vill säga att teori och verklighet stämde 
relativt bra överens. Det som inte stämde överens var att endast fyra av sex såg att det 
fanns klara nackdelar med Web Services. De resterande två tyckte först inte att Web 
Services hade några klara nackdelar, men nämnde sedan tre möjliga nackdelar. 
Dessutom var det bara hälften som ansåg att det fanns brister med säkerheten med 
Web Services. De största nackdelarna som togs upp i undersökningen handlade om att 
tekniken är en omogen standard under utveckling, att prestanda kan påverkas negativt 
när det gäller hastighet, säkerhet, behörighet samt ägar- och förvaltningsfrågor.  

 

De slutsatser som kan dras av detta är att företagen har kommit relativt långt med 
tekniken i dagsläget och att externa Web Services står i fokus just nu. Majoriteten av 
de fördelar som tagits upp inom litteraturen har också företagen nämnt, vilket tyder på 
att det kan vara möjligt för företag att uppnå de fördelar som finns idag med Web 
Services. Företagen vill att Web Services ska ge ekonomiska fördelar och prioriterar 
sådana, men ser flest tekniska fördelar eftersom dessa har påverkat verksamheten 
märkbart och gynnat företagen till skillnad från de ekonomiska fördelarna. 



  8 Diskussion 

 42 

8 Diskussion 
I följande kapitel kommer en diskussion kring arbetet och förslag till fortsatt arbete 
att presenteras. Diskussionen kommer att omfatta arbetets genomförande och det 
resultat som framkommit i rapporten, det vill säga hur genomförandet har gått till och 
hur tillförlitligt resultatet är. Slutligen kommer förslag på fortsatt arbete att ges.  

 

8.1 Genomförande 
När det gäller genomförandet av undersökningen har det rent generellt varit goda 
tidsmarginaler genom hela arbetet. När det gäller litteraturstudien har ett godtyckligt 
antal källor involverats, där ofta samma punkter styrkts av flera författare. Den största 
delen av litteraturen har varit böcker eftersom de anses vara mest tillförlitliga. Men 
även källor från Internet har använts, men de texter som tagits från dessa källor har 
varit av sådan karaktär att dess trovärdighet inte påverkats av källans ursprung.  

 

När det gäller intervjuundersökningen hade undersökningen kunnat genomföras med 
enkäter istället för intervjuer. Med enkäter som metod hade desto fler respondenter 
kunnat medverka i undersökningen, vilket hade kunnat ge ett resultat mer förankrat i 
verkligheten. Arbetet med att sammanställa undersökningen hade kunnat underlättas 
eftersom enkäter har enklare svar än intervjuer, det vill säga är mer styrda i olika 
skalor eller strukturer medan intervjusvar är öppna för respondenten. Däremot anses 
det vara en fördel att intervjufrågor är mer djupgående och diskuterbara eftersom 
utförligare svar då kan fås. Dessutom kan missförstånd reduceras eftersom det finns 
en kommunikation mellan respondenten och den som intervjuar och det finns också 
möjligheten att ställa följdfrågor. Enkäter hade däremot kunnat påverka arbetet 
negativt eftersom det redan med intervjuer har varit svårt att få tag i respondenter.  

 

Eftersom det var svårare att få tag i respondenter än väntat, har arbetets genomförande 
försenats på grund av detta, men det är inget som påverkat arbetet i helhet eftersom 
den ”förlorade tiden” snabbt har tagits igen. När det gäller val av företag har valet 
försökts innefatta så många branscher som möjligt för att kunna ge ett bredare 
resultat, då företag från olika branscher kan ha olika användningssätt för Web 
Services. Detta har varit svårt med tanke på det antal respondenter som deltagit i 
intervjuundersökningen, men det har blivit en förhållandevis stor spridning. 
Kontakten med företagen togs i första hand via telefon, men till vissa respondenter 
skickades e-post då det inte var möjligt att få kontakt med respondenterna på något 
annat sätt. Vad som kan konstateras här är att flest respondenter valt att delta i 
undersökningen vid telefonkontakt. Många av e-posten som skickades besvarades 
aldrig. Själva genomförandet av intervjuerna har rent generellt gått bra. En av 
intervjuerna genomfördes personligen medan fem av intervjuerna genomfördes via 
telefon. Att en av intervjuerna genomfördes personligen tros inte ha påverkat 
resultatet vare sig till det bättre eller till det sämre. Dock flöt intervjuerna via telefon 
på mycket bättre än den personliga intervjun. Vid två tillfällen var det svårt att 
uppfatta vissa ord från intervjuerna eftersom bandspelaren krånglat lite. Men detta 
tros inte ha påverkat resultatet märkbart eftersom själva sammanhanget från intervjun 
framkom. När intervjuerna genomfördes hade fler följdfrågor kunnat ställas för att få 
mer precisa svar som hade kunnat reda upp vissa oklarheter som framkommit i 
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analysen. Företagen har nämligen pratat om olika faktorer på ett väldigt generellt 
plan, vilket hade varit att föredra om detta hade kunnat specificeras för att underlätta 
analysarbetet.  

 

8.2 Resultat 
Det resultat som framkommit ur undersökningen har besvarat problemställningen och 
verkar vara ett rimligt resultat. Varje respondent har dessutom fått ut 
sammanställningen av intervjun och fått godkänna och eventuellt komplettera 
sammanställningen, vilket gör att det är helt korrekta uppgifter som kommer från 
företagen. Med andra ord är resultatet trovärdigt och tillförlitligt. Dock har endast en 
mindre grupp respondenter deltagit i undersökningen, vilket har försvårat att dra 
korrekta slutsatser om ett helt område. Om ett större antal respondenter involverats i 
undersökningen är det möjligt att resultatet hade kunnat bli mer tillförlitligt, men 
undersökningen har ändå gett en fingervisning om hur den aktuella situationen ser ut 
idag på svenska företag. Som diskuterats i föregående kapitel, hade enkäter kunnat 
användas som metod för att få fler respondenter och därmed kunna dra mer korrekta 
och generella slutsatser. Dock hade svaren inte fått det djup som eftersträvats med 
intervjuer. Genomförandet av undersökningen hade blivit alltför omfattande om syftet 
hade varit att få med så många respondenter som möjligt, därför anses det antal 
respondenter som deltagit i undersökningen vara tillräckliga.  

 

En annan sak som kan ha påverkat resultatet är hur mycket respondenterna förberett 
sig. Om en respondent förberett sig mer än någon annan kan ett mer detaljerat och 
djupare svar fås fram. Det kan vara en orsak till att svaren kan variera mycket mellan 
en som förberett sig mycket och en som förberett sig lite. Detta kan ha påverkat 
resultatet på detaljnivå och inte tillförlitligheten. Dessutom kan respondenternas 
synsätt ha påverkat deras svar, eftersom alla respondenter inte har samma synsätt och 
för att Web Services inte använts till samma saker mellan företagen.  

 

8.3 Fortsatt arbete 
Det resultat som framkommit ur denna undersökning har gett en bild av hur 
omfattande användningen av Web Services är idag och hur väl Web Services fungerar 
på de svenska företagen jämfört med teorin. Web Services är redan idag mycket 
utbrett och finns på många företag, men kommer att vara ännu mer utbrett och känt 
längre fram. Därför är det viktigt att bekräfta de fördelar och även nackdelar, som 
finns med tekniken för att påpeka för företagen vad som är bra och dåligt. Ett fortsatt 
arbete därför är att utifrån detta resultat fördjupa sig i de problem som finns med Web 
Services så att företagen blir mer medvetna om de brister som finns med Web 
Services och inte förlitar sig helt och hållet på tekniken. Dessa problem och brister är 
viktiga att lösa för att företagen ska kunna få ut så mycket som möjligt av tekniken 
och inte behöva komplettera vad som saknas med egna lösningar. Genom att erbjuda 
företagen en genomarbetad produkt kan företagen istället lägga fokus på andra mer 
behövande områden inom verksamheten. 
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Med tanke på att Web Services redan på de två senaste åren har gått så pass mycket 
framåt och för att företagen i dagsläget använder tekniken i olika stor utsträckning, 
kan ett annat fortsatt arbete vara att genomföra samma undersökning om några år för 
att se hur utvecklingen har artat sig, det vill säga hur utbredd tekniken har blivit, i 
vilket omfattning företagen använder tekniken samt om deras syn på Web Services 
har förändrats när de har använt tekniken externt i en annan omfattning än i dagsläget.  

 

Ett annat fortsatt arbete kan vara att genomföra samma undersökning i andra länder 
för att kunna jämföra om det finns några skillnader när det gäller de ovan nämnda 
faktorerna mellan Sverige och andra länder. Det vore intressant att få fram hur 
Sverige ligger till när det gäller internationella tekniker och hur svenska företag 
handlar gentemot utländska företag. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

 
1) Beskriv kortfattat företagets verksamhet och antalet anställda inom verksamheten. 

 
2) Vad är Er arbetsuppgift inom verksamheten? 

 
3) Vad är Er definition av Web Services? 

 
4) Använder Ni Web Services för tillfället?  

a) Om inte: Håller Ni på med utveckling eller implementering av Web Services?  

i) Om ja: Hur länge har Ni hållit på med utveckling eller implementering?  

ii) Om nej: Har Ni planer på att göra det? Om ja, fortsätt på fråga 8. 

(1) Om nej, varför vill Ni inte implementera tekniken inom Er 
verksamhet? 

 

5) Hur länge har Ni använt Web Services? 

 

6) På vilket sätt använder Ni Web Services, det vill säga internt inom verksamheten, 
externt mot andra intressenter eller båda? Vilken plattform? 

7) Varför implementerade Ni Web Services? Fanns det något speciellt motiv? 

 

8) Upplever Ni att Web Services kan (skulle kunna) tillföra några fördelar till er 
verksamhet?  

a) Om ja - Vilka fördelar anser Ni att Web Services kan ge er verksamhet?  

i) Hur upplever Ni att fördelarna med Web Services gynnar Er verksamhet?  

ii) Finns det någon fördel/några fördelar som Ni prioriterar, som Ni hoppas 
kan bidra med nytta till Er verksamhet? Varför och hur är det en viktig 
fördel? 

b) Om nej - Varför anser Ni att Web Services inte kan ge några fördelar? 

  

9)  Anser Ni att Web Services för med sig några nackdelar? I så fall vilka? 

 



  

  

Bilaga 2 

Intervju med företag 1 (MyTravel Northern Europé) 

Datum: 2005-04-06 

Respondent: Johan Hägglund 

 
1) Beskriv kortfattat företagets verksamhet och antalet anställda inom 

verksamheten. 

MyTravel Northern Europé (MTNE) är en resekoncern med ca 3 000 anställda på 200 
platser världen över. I Sverige har vi Ving, Always, Globetrotter och MyTravel 
Airways som varumärken. Varje år säljer vi över 1,5 miljoner resor på Internet, via 
telefon och i butik och vi omsätter över 10 miljarder kronor. Koncernen säljer både 
charter- och reguljära resor och måste därför använda ett bokningssystem för varje.  

 
2) Vad är Er arbetsuppgift inom verksamheten? 

Jag är IT-arkitekt och systemutvecklare, så jag utvecklar system och jobbar med 
arkitekturfrågor. Jag är också personalansvarig för en av grupperna på IT-
avdelningen. På IT-avdelningen arbetar cirka 80 personer, där 35-40 är 
systemutvecklare och 17 av dem är i min grupp. Vi jobbar med samarbetet mellan 
COBOL, .Net och J2EE och mellan våra interna system, som ekonomi- och 
bokningssystem. Inom min grupp arbetar vi med .Net och gör själva webben så 
kunder kan boka sina resor.  

 
3) Vad är Er definition av Web Services? 

Vi har ett dokument som heter MTNE Web Services Guidelines inom koncernen som 
vi har tagit fram. Kapitel 2.1 svarar på vad Web Services är, enligt följande: 

”Web Services, eller på svenska webbtjänster, kan kort beskrivas som 
”standardiserade webbaserade gränssnitt till egna och externa applikationer som kan 
beskrivas, publiceras och anropas över ett nätverk”. En webbtjänst är: 

 baserad på öppna standarder såsom WSDL, XML, UDDI, HTTP och 
SOAP 

 inte bunden till en specifik plattform 

 löst kopplad 

 självbeskrivande med avseende på vad den gör, returnerar och tar för 
indata 

MTNE har börjat utveckla helt nya webbtjänster med ny underliggande affärslogik, 
men också kapslat in befintliga funktioner för att kunna exponera dessa som 
webbtjänster.” (MTNE Web Services Guidelines, 2005, sida 6)  

 

4) Använder Ni Web Services för tillfället?  
Ja.  

Om ja: Hur länge har Ni hållit på med utveckling eller implementering?  
Vi började med Web Services som lösning för att kapsla in gammal kod för cirka tre 
år sedan och för integration mellan .Net och J2EE för två år sedan. Vi har inte börjat 



  

  

med Web Services mot externa partners, men planer finns. 
 

5) Hur länge har Ni använt Web Services? 
Vi har använt Web Services i tre år för att kapsla in COM-objekt (VB6.0 
komponenter). När det gäller integration mellan .Net och J2EE har vi använt Web 
Services i ett år.  

 

6) På vilket sätt använder Ni Web Services, det vill säga internt inom 
verksamheten, externt mot andra intressenter eller båda? 

Vi använder Web Services i .Net- och J2EE miljöer. Vi använder Web Services 
internt mellan våra olika system, men har planer på att införa externa Web Services. 
Vi Web Services på två olika sätt, fast i ena fallet är det egentligen inte riktiga Web 
Services enligt vår definition, eftersom de inte är självbeskrivande. Vi använder Web 
Services som teknik för att kapsla in våra gamla system, vi skickar meddelanden med 
SOAP och http, men vi har ingen UDDI eller WSDL (i större utsträckning iallafall). 
Vi vet vad vi ska få för svar, därför behöver vi inte beskriva tjänsten. Vi valde att 
implementera Web Services som lösning för problemen med gammal kod.  

 

I det andra fallet använder vi Web Services för integration mellan .Net och J2EE. Det 
är jobbigt att ha båda, men anledningen till det är för att vi hade COBOL från början 
89-90, så bokningssystemet är i COBOL. Och på den stordatorn som vi kör det på så 
kunde man bara ersätta den med Javas J2EE, så då började vi göra det. Men vi lägger 
inte webbarna där eftersom stordatorn är ganska dyr, utan de använder vi i Windows-
miljö, så då har vi .Net för att köra webbar och en hel del andra system. 
Konsekvensen är att vi sitter med COBOL, .Net och J2EE. Webben måste ju anropa 
alla möjliga olika miljöer, så då var man tvungen att integrera den. Så när vi började 
bygga nya systemet som skulle ersätta COBOL i Java, så ville vi ju givetvis integrera 
webben med javan. Så då blir det integrationen mellan .Net och Java, så då måste man 
lösa det med att dom två miljöerna måste prata med varandra. Vi valde Web Services 
för att det är en generell teknik och för att alla pratar samma språk. Web Services 
kopplar ihop system på ett löst sätt. Men det har inte gått så bra för oss.  

 

7) Varför implementerade Ni Web Services? Fanns det något speciellt motiv? 

a) För att kunna lösa tekniska problem med att uppgradera och dölja gammal 
kod. Tekniken kunde lösa problemen vi hade med system som var hårt 
kopplade till varandra. Vi hade 80 DLL’er (COM-objekt) som hängde ihop när 
MyTravels webb var skriven i ASP. Det var då svårt att kompilera och lägga 
ut ändringar. Många kallar det ”DLL-Hell” och det ligger en hel del i det. Web 
Services kunde lösa problemet med ”early-binding” på ett bra sätt. Vi fick 
även bättre prestanda på köpet eftersom Web Services kunde införa cachning, 
det vill säga återanvändning, på gamla COM-objekt. 

b) När vi skulle ersätta COBOL med Java valde vi Web Services för att det 
skulle gå att återanvända och bli tjänsteorienterat. Vi håller på med att bygga 
ett nytt bokningssystem i Java som ska ersätta COBOL. Tanken med detta är 
att det ska kunna bli återanvändbart till flera klienter så att man kan erbjuda 
tjänster till externa kunder. 



  

  

8) Upplever Ni att Web Services kan (skulle kunna) tillföra några fördelar till er 
verksamhet?   

Ja 

Om ja – Vilka fördelar anser Ni att Web Services kan ge er verksamhet?  

Prestanda vinster, återanvända kod, förenkla kod, förenkla integration, lösa 
kopplingar samt enkelt och billigt att göra uppdateringar 
 

Hur upplever Ni att fördelarna med Web Services gynnar Er verksamhet?  

Fördelar för Metod 1, kapsla in gammal kod: 
Gammal kod kan överleva längre, man ersätter bara de delar som behövs. Vilket gör 
att det blir mer flexibelt för oss på dataavdelningen. Vi kan vinna prestanda, genom 
att återanvända kod. Vi kan behålla gammal kod utan att alla behöver se den. Vi 
minskar utvecklingstid och sparar hårdvara.  

 
Fördelar med Metod 2, integrera .Net och Java. 

Vi skapar tjänster som i ett senare skede kan återanvändas av externa partners och 
andra interna system. Vi får även ett tydligt gränssnitt mellan kod i olika miljöer. Det 
ger full frihet bakom fasaden. 

 

Ekonomiskt sett har vi sparat hårdvara trots att vi har fler användare. Idag har vi 16 
webbservers som jobbar med produktionsmiljön och om vi hade fortsatt med gamla 
alternativet hade vi haft fler servrar. Varje år ökar webbtrafiken hos oss, men trots det 
behöver vi inte köpa flera maskiner. Så vi har sparat pengar istället för att vi har fått 
några intäkter, men det är en ekonomisk fördel. Även utvecklingskostnaderna har 
minskat eftersom vi kan jobba effektivare som utvecklingsavdelning. Det är 
visserligen svårt att mäta, men det är bra för oss internt att lösa problem. När det 
gäller förvaltningskostnader kan jag inte påstå att Web Services är bättre än gamla 
alternativ. Det är inte så stor skillnad. Med Web Services kan man bryta ner större 
system till mindre system eftersom det har lösa kopplingar och fördelen är då att man 
kan ta en del i taget. Det gör att det blir enklare och billigare att göra uppgraderingar.   
 

Finns det någon fördel/några fördelar som Ni prioriterar, som Ni hoppas kan 
bidra med nytta till Er verksamhet? Varför och hur är det en viktig fördel? 
 
Förenkla arbetet och samarbetet mellan olika miljöer, eftersom alla större företag har 
olika miljöer som måste underhållas. Tjäna pengar, det vill säga spara hårdvara eller 
utvecklingstid. 

 

9) Anser Ni att Web Services för med sig några nackdelar? I så fall vilka? 

När det gäller integration är det inte raka vägen, det är ett steg till som måste göras på 
vägen. Det gör att prestanda blir lidande i produktionsmiljön. Integration med Web 
Services ger komplexare projekt och det förstorar projekten, det vill säga kostar 
pengar. Web Services är inte standardiserat på ett bra sätt och .Net och J2EE drar inte 
helt åt samma håll, det finns inte bra stöd i utvecklingsverktygen för sån integration. 



  

  

Bilaga 3 

Intervju med företag 2 (SAS Group) 

Datum: 2005-04-07 

Respondent: Björn Fagerstedt 

 
1) Beskriv kortfattat företagets verksamhet och antalet anställda inom 

verksamheten. 
SAS Group har ungefär 35 000 anställda och bedriver främst flygbolagsverksamhet i 
ett antal olika flygbolag som SAS äger, där Scandinavian Airlines är det största. Vi 
har också hotell-, frakt- och budverksamhet, men flygverksamheten är den största. 
 
2) Vad är Er arbetsuppgift inom verksamheten? 
Jag är IT-arkitekt på en stab som heter Airline IT. Vi ansvarar för all gemensam IT 
inom SAS olika flygbolag, men har en utvecklingsavdelning också. Jag är ansvarig 
IT-arkitekt för SAS kommersiella system.  
 
3) Vad är Er definition av Web Services? 
Vi har ett formellt dokument inom Airline IT om SOA och Web Services, där vår 
definition på SOA och Web Services står.  
 
”A service is a function that is well defined, self-contained, and does not depend on 
the context or state of other services. A service-oriented architecture is essentially a 
collection of services. These services communicate with each other. The 
communication can involve either simple data passing or it could involve two or more 
services coordinating some activity. Some means of connecting services to each other 
is needed. A service oriented architecture is focused on building systems by 
consuming and providing different services, rather than including binary components 
etc. In this document service denotes any service, regardless of whether it's system 
specific or not. Generic service denotes a service that is not (consumer) system 
specific, i.e. is intended for general use by, in principle, any consumer system.  

 
Web Services are essentially a way, the preferred way today, to implement services. 
Web Services standards include XML, SOAP among others and are implemented in 
various products.” (SOA in SAS Airline  IT, version 1.0, 2005, sida 3) 
 
4) Använder Ni Web Services för tillfället?  

Ja.  

Om ja: Hur länge har Ni hållit på med utveckling eller implementering?  
Vi var med i Microsoft Early To Adopt .Net-program och utvecklade vår första Web 
Service 2001. Det var ett pilotprojekt, sen har vi baserat mycket av vår utveckling de 
senaste åren på Web Services. Fast vi har inte suttit med ett enda projekt för att få 
Web Services, utan vi löser ett problem i verksamheten eller tekniskt infrastrukturellt 
problem med hjälp av Web Services. Men det går ju snabbare nu med Web Service-
projekten än vad det gjorde i början.  
 
5) 5) Hur länge har Ni använt Web Services? 

Vi utvecklade en extern Web Service 2001 i samband med vårt pilotprojekt. Men 



  

  

under tiden 2001 – 2003/2004 har vi lagt ett större fokus på interna Web Services. Nu 
på senare tid har det blivit mer externa Web Services.  
 

6) På vilket sätt använder Ni Web Services, det vill säga internt inom 
verksamheten, externt mot andra intressenter eller båda?  

Vi använder Web Services i .Net- och IBM WebSphere miljöer. Vi använder Web 
Services mest internt, men vi har haft externt riktade Web Services ett par år nu och vi 
utvecklar mer och mer faktiskt. Det har blivit mer tryck på externa Web Services nu 
på senare tid. När vi menar externa Web Services menar vi Web Services utanför SAS 
Group, som hos våra agenter (resebyråer) och hos våra storkunder, alltså 
företagskunder som till exempel Telia. Företag som har egna ”Travel Management-
system” som konsumerar våra Web Services, upplever att de arbetar i sina lokala 
system men själva bokningen som de lägger upp sker hos oss på våra system.  
 

7) Varför implementerade Ni Web Services? Fanns det något speciellt motiv? 

Från början var det mer teknikdrivet, därför att vi tyckte det var en intressant teknik 
att prova. Därför startade vi pilotprojektet. Det fanns inga speciella 
verksamhetsmässiga motiv till det då. Men på senare tid kan man säga att det finns en 
massa tekniska anledningar eftersom vi har en IT-miljö som består av en väldig 
många olika slags plattformar, allt från väldigt gamla system som är 40 år gamla 
faktiskt till det då helt nybyggda och standardsystem och så vidare. Det är då en bra 
teknik att bygga på för att många olika system ska kunna konsumera tjänsten. Eller 
det är mer en standard med tunga aktörer bakom. Det är en anledning och 
verksamhetsmässigt ger det en möjlighet till att exponera tjänster till system hos våra 
storkunder (företagskunder) och hos våra agenter att konsumera. 
 

8) Upplever Ni att Web Services kan (skulle kunna) tillföra några fördelar till er 
verksamhet?  

Ja.  

Om ja - Vilka fördelar anser Ni att Web Services kan ge er verksamhet?  

Integrationsfördelar internt, tjänstebaserad teknik, löst kopplat samt ger möjlighet att 
slippa dyra integrationsprogramvaror. 
 

Hur upplever Ni att fördelarna med Web Services gynnar Er verksamhet?  

Det är väl det som jag nämnt, att det ger integrationsfördelar internt mellan olika 
miljöer, alltså att lättare kan interagera. Också att använda Web Services för att 
implementera en tjänsteorienterad arkitektur på ett helt annat sätt än tidigare med 
komponentbaserad utveckling, nu får man mer löst kopplade delar. Det ser vi som en 
fördel eftersom man inte får så starka beroenden mellan de olika byggstenarna. Som 
sagt så har vi en väldigt fragmenterad systemmiljö så det är bra att kunna använda 
Web Services, som kan ena standarden när man har olika plattformar. Det är de 
tekniska fördelarna och de verksamhetsmässiga är att vi på ett bra sätt kan erbjuda 
våra tjänster till vår externa part, som kunder och agenter. Vi kan inte direkt påstå att 
man får några ekonomiska fördelar med Web Services. När det gäller prestanda så går 
ju inte ett system fortare bara för att man kör med Web Services, man får inte 
snabbare svarstider. Möjligtvis finns det en risk för att det går långsammare, men det 



  

  

har vi heller inte haft några större problem med. Vissa har varit oroliga för att 
protokollen som man kör över HTTP och SOAP ska vara prestandaförsämrande, det 
skickar väldigt mycket fram och tillbaka på nätverket. Men vi har inte haft några 
sådana problem. När det gäller implementation så har vi, som många större företag, 
ägnat oss åt att köpa en massa dyra integrationsprogramvaror och med Web Services 
ger det en möjlighet till att slippa det, så det är en fördel. 
 

Finns det någon fördel/några fördelar som Ni prioriterar, som Ni hoppas kan 
bidra med nytta till Er verksamhet? Varför och hur är det en viktig fördel? 
Ja, sådana fördelar som kan hjälpa oss att implementera vår strategiska struktur på IT-
riktningen, det vill säga som går mot tjänsteorienterad arkitektur, legacy-system eller 
liknande. Alltså att kunna implementera nya affärsmöjligheter. Ekonomiska fördelar 
är också prioriterade eftersom mer eller mindre allt man gör går ut på att tjäna eller 
spara pengar på något sätt.  

 

9) Anser Ni att Web Services för med sig några nackdelar? I så fall vilka? 
Vi ser inte direkt några generella nackdelar. Möjligtvis risk för att man i hypens 
spår försöker använda tekniken för saker som den inte passar till.   



  

  

Bilaga 4 

Intervju med Företag 3 

Datum: 2005-04-11 

Anonym respondent 

 
1) Beskriv kortfattat företagets verksamhet och antalet anställda inom 

verksamheten. 

Vi är ett stort företag, men på lokal ort är det cirka 170 anställda, där säkerligen 40-50 
konsulter arbetar och avdelningen växer hela tiden. Större delen av avdelningen finns 
till större delen i Göteborg, vilket gör att vår lokala avdelning lyder under dem. Men 
vi har våra kunder lokalt, så vi blir ändå avdelningen blir ganska fristående. Vår 
huvudsakliga uppgift är att servar en stor kund, men vi har även andra externa kunder.  

 
2) Vad är Er arbetsuppgift inom verksamheten? 
Jag jobbar med systemutvecklingssupport, det vill säga sysslar med support till 
systemutvecklarna inom IT-avdelningen. Jag har även ansvar för de hårda bitarna i 
verksamheten som med hur dom ska arbeta med utvecklingsverktyg. Vilka verktyg 
dom ska använda och vilka standarder som ska användas.  

 
3) Vad är Er definition av Web Services? 
Web Services är en tjänst som finns på en webbplats eller egentligen webbserver. 
Principen har funnits länge men inte på det enkla sätt som Web Services möjliggör. 
Just att det är tjänsteorienterat så att man kan fråga ett annat system på en annan plats 
och få ett svar direkt. Själva tekniken har funnits länge, det är ju inget nytt påfund. 
Det är egentligen transportmekanismen som är det nya här. Allt är lite mer 
standardiserat också. Förut har det varit mer så att varje leverantör har haft en egen 
standard.  
 
4) Använder Ni Web Services för tillfället?  
Ja.   

Om ja: Hur länge har Ni hållit på med utveckling eller implementering?  
I ett par år har vi hållit på med utveckling av Web Services. Det började när det kom i 
.Net-miljö, det var då de flesta företagen började kolla på tekniken. Vi började 
fundera på att utveckla tekniken och planera lite år 2002. Det var väl 2003 som vi 
började möjligtvis med utveckling av Web Services.  

 

5) Hur länge har Ni använt Web Services? 
Vi har sjösatt ett par system som använder detta. Det är väl egentligen 2005 som det 
har börjat bli någonting. Det har varit en liten implementation av Web Services 2004 
också, så det är ganska nytt. Innan har det funnits webbapplikationer, då har man inte 
haft möjlighet att kunna ha något fet klient, alltså Windowsklient. Då har man varit 
tvungen att prata på ett annat språk med servern. Vi använder något inom .Net som 
heter .Net-remoting som är snabbare än Web Services. Det skulle nog vara en 
efterföljare till Microsoft’s Distributed COM (DCOM) och sen skulle den tyna bort, 
men det gjorde den inte.  



  

  

6) På vilket sätt använder Ni Web Services, det vill säga internt inom 
verksamheten, externt mot andra intressenter eller båda? Plattform? 

Vi använder Web Services till vissa ändamål. Vi använder det bara internt här på den 
lokala avdelningen, det har inget att göra med hur det ser ut på huvudavdelningen i 
Göteborg. Det är egentligen bara interna Web Services som vi har för att kunna 
komma åt ett annat system eller från en klient komma åt sitt systems serverdelar. Vi 
använder det internt mellan våra administrativa system. Vi använder Web Services i 
ett system som håller ordning på våra system. Så har vi implementerat lite Web 
Services i ett annat system, där data hämtas i ett orderhanteringssystem. Vi har även 
byggt ett mindre orderhanteringssystem där vi utnyttjar Web Services mellan klient 
och server. Men vi kommer att fortsätta utnyttja Web Services men även .Net-
remoting. Vi har inga planer på att implementera externa Web Services i och med att 
vi har så strikta regler för hur man skall ta sig igenom brandväggen. Externt är det 
webbapplikationer som gäller. Det är för att vi har applikationer som ligger på 
intranätet och är det så att någon som ligger utanför ska kunna komma åt det så finns 
det en tjänst som ”brandväggsfolket” tillhandahåller för att komma åt vissa URL:er. 
Vi använder bara Windowsplattformen .Net. 
 

7) Varför implementerade Ni Web Services? Fanns det något speciellt motiv? 
Vi valde att implementera Web Services eftersom det var en utpekad produkt som 
rekommenderats av andra. Vi ville testa för att se om den var hållbar, vilket den är. Vi 
kände att vi ville följa den teknikmässiga trenden som är. Men centralt pratar företaget 
mycket om Web Services och om att det är ett spår som vi skall följa i framtiden.  

 

8) Upplever Ni att Web Services kan (skulle kunna) tillföra några fördelar till er 
verksamhet?  

Ja. 

Om ja - Vilka fördelar anser Ni att Web Services kan ge er verksamhet?  

Modernt sätt för kommunikation, öppen teknik, billigare på sikt, bra 
säkerhetsmöjligheter, enkelt att implementera, lösa kopplingar samt självbeskrivande. 

 

Hur upplever Ni att fördelarna med Web Services gynnar Er verksamhet?  
Vi har inte använt Web Services så som litteraturen har framställt det som, utan vi har 
det i mindre skala. Fast vi är ändå nöjda, det är ett modernare sätt för oss att 
konversera. Vi har haft andra sätt för att kommunicera förut, som DCOM, .Net-
remoting och även X som är ett verktyg som företaget byggt som kan kommunicera 
mellan olika plattformar. Web Services är mer öppet eftersom alla kan använda den. 
Genom detta blir det också billigare på sikt. När det gäller prestanda vill jag påstå att 
Web Services är rätt långsamma, i alla fall mycket långsammare än .Net-remoting. 
Hittills har Web Services bättre möjligheter säkerhetsmässigt, att identifiera och så 
vidare, när man kör på windowsplattformen. När man kör med olika plattformar vet 
jag inte hur det fungerar men det finns ju säkerhetsprotokoll som Kerber och då borde 
det ju fungera bra säkerhetsmässigt. Vi använder Microsoft’s så kallad Integrated 
Sequrity som finns i Active Directive. När det gäller implementation så är det ju ingen 
licensiering på det viset som det kan vara med andra produkter utan det ingår i 
utvecklingsverktygen eftersom det har blivit en standard. Det är inbyggt i 
webbservern i och med .Net. Om man inte genererar kod är det inte enkelt att 
implementera, men för oss som genererar kod blir det enkelt att implementera. Man 



  

  

skriver inte ihop en Web Service-proxy själv, så enkelt är det ju inte. Så kan man ju 
göra om applikationer till Web Services också. När det gäller förändringar har vi inte 
sett om Web Services kan hantera dessa bättre än andra system. Samma sak gäller 
med större automatisering av affärsprocesser, eftersom vi inte har använt det där. När 
det gäller prestanda faller man gärna tillbaka på gammal teknik om det är kritiskt med 
performance. Vi använder den teknik vi utvecklat inom företaget, som fungerar 
mycket väl nära produktionen. Robotarna som vi har i produktionen kommunicerar 
ganska hårt med överordnade system, och då har vi alltid X eftersom det ger ruskigt 
bra prestanda. Vi ser inga skäl till att implementera Web Services där eftersom det 
inte är moget där än. Det är en mycket lång väg att gå för att göra om hela 
integrationen med Web Services. Web Services använder vi bara som ett sätt för 
klienten att komma åt servern och för att från ett system kunna gå in och fråga ett 
annat system. Den tekniken har vi tidigare också haft med X men nu när vi provat 
Web Services, så ser vi att det fungerar där.  
 
Det finns ekonomiska fördelar men det beror ju på vad man jämför med. Vi har ju 
.Net-remoting och det fungerar ju bra också. Vi har inte märkt av några minskade 
förvaltningskostnader eller nåt sånt, men inte motsatsen heller. Det är svårt att säga.  
 

Finns det någon fördel/några fördelar som Ni prioriterar, som Ni hoppas kan 
bidra med nytta till Er verksamhet? Varför och hur är det en viktig fördel? 

Förutom ekonomiska fördelar prioriterar vi att det är en enkel teknik att använda.  

 

9) Anser Ni att Web Services för med sig några nackdelar? I så fall vilka? 

Vi har inte utnyttjat tekniken för att göra förändringar, om man ändrar på servern 
måste man ju även ändra om på klienten. Om servern ändrar sig hjälper inte det om 
man inte tar hänsyn till det på klient-sidan. Web Services är ju självbeskrivande och 
det är ju en fördel, men om man ändrar tjänsten så har man ingen användning av 
tjänsten om man inte gör någon åtgärd. 

 



  

  

Bilaga 5 

Intervju med företag 4 (CSN) 

Datum: 2005-04-13 

Respondenter: Marianne Estberger och Örjan Carlsson 

 
1) Beskriv kortfattat företagets verksamhet och antalet anställda inom 

verksamheten. 
CSN är en statlig myndighet som hanterar studiestöd i olika former, vi ger ut lån och 
bidrag och tar tillbaka lånet. Vi har ungefär 1 000 anställda fördelat på 14 kontor 
runtom i landet. Vi har ungefär 1 400 000 låntagare totalt och år 2004 fick ungefär 
900 000 personer någon form av studiestöd från oss och vi betalade ut 23,8 miljarder 
kronor. De 1 400 000 låntagare som vi har är tillsammans skyldiga oss ungefär 170 
miljarder kronor. Vi hanterar också något som heter hemutrustningslån. Det är en helt 
sidoordnad verksamhet som kom till i början av 1990-talet och är till för flyktingar 
som kommer in via migrationsverket. De får låna pengar till bohag för att kunna bilda 
ett hem. År 2004 var det ungefär 60 miljoner kronor fördelat på nästan 4 000 lån.  

 
2) Vad är Er arbetsuppgift inom verksamheten? 
Örjan Carlsson är chef för arkitektenheten och Marianne Estberger jobbar i 
arkitektenheten som IT-arkitekt.  
 
3) Vad är Er definition av Web Services? 
Vi definierar Web Services som ett öppet gränssnitt som frikopplar en konsument av 
en tjänst från en producent. Web Services är program till programkommunikation. 
Det har ingenting med användare att göra för oss, utan det är mer ett program som 
kommunicerar på ett väldigt öppet sätt mot bakomliggande program. Det är ett öppet, 
standardiserat sätt som gör det lika för alla att kommunicera. 

 
4) Använder Ni Web Services för tillfället?  

Ja.  

Om ja: Hur länge har Ni hållit på med utveckling eller implementering?  
Vi har hållit på med utveckling i ungefär tre år. Då tog vi ett beslut om att vi skulle 
göra allt på det här sättet. Så la vi in en infrastruktur där allt skulle slussas igenom, så 
vi har styrt så alla nya projekt och större förändringsprojekt skall anpassas mot 
infrastrukturen med viss övergång. Det var en lång arbetsprocess att få till det 
tankesättet på alla ställen med den nya teknik och infrastruktur som vi har nu.  

 

5) Hur länge har Ni använt Web Services? 

Vi har haft det i bruk i ungefär 2,5 år. Talsvaret kom först igång och det var nog 2,5 år 
sedan som vi produktionssatte det, sen har det sakta men säkert växt på med A-kassor 
och sånt.  

6) På vilket sätt använder Ni Web Services, det vill säga internt inom 
verksamheten, externt mot andra intressenter eller båda? Plattform? 

Vi använder det både internt och externt. Hela talsvaret som vi har baseras helt på 
Web Services. I maj ska man kunna göra en e-ansökan för att kunna ansöka bidrag 



  

  

över webben och den är också helt baserad på Web Services. Så alla tjänster som 
ropar på bakomliggande verksamhetstjänster går via Web Services. Det finns ett 
kontrollprojekt, som bidragsmyndigheter deltar i, som vi med bidrag som 
studiebidrag, a-kassor, arbetslöshetsbidrag, men även försäkringskassan och 
socialbidragssystemet. Vi har en samarbetande kontrollrutin, så att man ska kunna 
hitta fusk. Myndigheterna får inte samköra register utan man får mer svara på tilltal. 
Till exempel så är det en a-kassahandläggare som vill göra en kontroll, så då finns det 
en knapp på hans dator där det står kontroll mot csn. Det beror på att man inte kan 
upplyfta bidrag på flera förmånssystem, eller man kan men då fuskar man. Sen finns 
det några andra Web Services som vi använder internt från ett annat webbsystem, så 
vi har full produktion. Nu håller på vi att bygga mot för folkbokföringsuppgifter 
också. Vi kör från Spar idag, och ska nu lägga om till Skatteverket och den 
kopplingen kommer vi att göra med Web Services-teknik. Vi har ju en extern lott där 
vi är producent av en Web Service som har med A-kassorna att göra. Men nu i höst 
kommer vi att bli konsumenter av Web Services som Skatteverket har. Skatteverket 
har idag två Web Services som är kopplade till deras folkbokföringsregister som 
andra använder. Och vi ska bli ”brukare” av dom tjänsterna. Annars har vi bara 
producerat Web Services. Så nu kommer vi att ta ett nytt steg och bruka andras Web 
Services. Vi använder Web Services i IBM’s plattform WebSphere.   

 

7) Varför implementerade Ni Web Services? Fanns det något speciellt motiv? 

Vi implementerade Web Services eftersom vi ville kunna skikta och frikoppla system 
och få till ett öppet gränssnitt, så vi hakade inte bara på en trend. Ett annat skäl är för 
att de har en funktion där man kan man plocka fram WSDL-dokument när man skapar 
sin Web Services. Dem kan man ta in i vilket utvecklingsverktyg som man vill, det 
vill säga Microsoft eller IBM, och stoppa in WSDL och automatgenerera fram klient-
delen. Det var en av orsakerna till varför vi kastade oss över Web Services när det 
gällde talsvaret eftersom vi kunde producera en massa tjänster och bara ge 
dokumentationen till Telia Promotor som skulle göra klient-delen i sitt talsvarssystem. 
Så att det är enade standarder kring Web Services är mycket bra. Det är första gången 
på decennier det finns så genomarbetade standarder. Vi har fått ett bakslag i att vi är 
lite för rigida att allt ska gå den här vägen. Men vi trummar idogt på och säger att vi 
inte viker oss, vi ska inte gena, vi fortsätter att använda Web Services som ett 
gränssnitt inåt och det fungerar än och bra.  

 

8) Upplever Ni att Web Services kan (skulle kunna) tillföra några fördelar till er 
verksamhet?  

Ja.  

Om ja - Vilka fördelar anser Ni att Web Services kan ge er verksamhet?  

Klara, enade standarder, öppet gränssnitt, många-till-många – lösning, lösa 
kopplingar, korta ställtider, tjänstebaserad teknik, strukturerat, lika för alla, förenklar 
kommunikation/integration med affärspartners samt förvaltningsvinster 

 

Hur upplever Ni att fördelarna med Web Services gynnar Er verksamhet?  

Vi känner att vi har gynnas av de fördelar vi nämnt. Det har varit en klok investering. 
Vi hade en stor turbulens innan med ett-till-ett lösningar och tung förvaltning, vilket 



  

  

har bidragit till stora förändringskostnader. Vi ser det fortfarande, vi har ännu inte lyft 
över allting till Web Services och vi ser att projekten börjar titta på att göra 
anpassningar av den här gamla tekniken för att ta sig in mot våra verksamhetssystem. 
Man får titta på hur man kan få över allt på den nya plattformen för att tjäna i tid och 
besparingar eftersom det går fortare att utveckla. Så vi ser fortfarande att de gamla 
teknikerna ligger och bromsar utvecklingen eftersom det är så kostsamt att förvalta, 
men man vill över till Web Services. Vi hade Microsoft Transaction Server (MTS) 
innan där man använder COM-teknik för att kommunicera med hjälp av IMS över en 
brygga som heter SNA-bridge/SNA server. Det var väldigt styrt och var väldigt hårt 
sammansvetsade kopplingar hela vägen ut. Det berodde på att när vi införde detta, vi 
var relativt tidiga ute med Internetlösningar och då fanns det inga andra tekniker än de 
som Microsoft erbjöd då, eftersom de erbjöd en relativt enkel teknik. Det fanns 
CORBA men den var inget för oss. Microsoft’s teknik växte fast lite väl hårt i vår 
verksamhet. Då gjorde vi en riktig vändning vid millenniumskiftet och bröt upp och 
gick en annan väg, där Web Services var en aktiv del. Med Web Services är det 
väldigt korta ställtider. När man väl har utvecklat en tjänst som man vill publicera på 
någon kanal, så är det bara om några dagars arbete tills man har Web Servicen 
tillgänglig. Den är inte prestandavinster i den bemärkelsen med hårdvara utan snarare 
utvecklingstakt. Prestanda är alltid en overhead med det här, ifall man är en god 
tekniker när det gäller kod så slår man ju ut Web Services direkt i prestanda, för det är 
ju en overhead. Den overheaden tjänar vi igen på att den blir strukturerad, inte skilda 
tekniklösningar utan lika för alla. Då får man hellre köpa lite mer maskinvara för att 
få upp prestandan i hårdvaran. Vi tycker också att Web Services är en enkel teknik att 
implementera. Med Web Services blir det också lättare att kommunicera eftersom det 
finns standarder för hur gränssnittet ska beskrivas och det blir aldrig några 
tveksamheter i det. Man behöver då färre specialister i och med att man redan vet hur 
det ska fungera.  

 

När det gäller ekonomiska fördelar så hade inte vi den plattformen som det skulle 
köras på, så det fick vi investera i. Det var den stora investeringströskeln just med att 
etablera en applikationsserver som vi kunde köra det här på. Så för de företag som 
redan har plattformen klar, är det ju billigt. Men vi ansåg att det var en framtida 
investering för vi såg finesserna och poängen med Web Services. Det här är en 
plattform som vi behöver. För oss innebär också Web Services att vi mycket lättare 
kan kommunicera med våra partners, som andra myndigheter. En annan av poängerna 
var just att Web Services är löst kopplat, så att det kan bli mer frikopplat mellan 
systemen. När det gäller förändringshantering tycker vi inte att Web Services har 
några fördelar. Det ska vara om gränssnittet är detsamma, för då kan man hantera bara 
själva tjänsterna och göra en förändring av dem. Men när en gränssnittsförändring 
görs blir det samma problem som det blir med vilken annan teknik, det vill säga att 
den måste implementeras på alla ställen som den används på. En förändring måste 
göras då. Tidigare har vi haft punkt-till-punkt lösningar, där man har haft en 
specialskriven rutin som gjort kopplingar mot en speciell partner och då har det blivit 
en förvaltning av hela kedjan. Och har man många sådana kopplingar blir det ju en 
tung förvaltning. Web Services har inneburit för oss att det har blivit en 
integrationsplattform som är gemensam för alla kontakter, så vi kan ju koncentrera 
oss förvaltningsmässigt på integrationsplattformen oavsett vem som är konsument av 
tjänsten. Och då får vi ju en vinst av förvaltning i och med att man behöver 
koncentrera sig på ett gränssnitt. Men det kan vi inte belägga med siffror. Vi har inte 
gjort en exakt efterkalkyl, vilket också är för tidigt att göra. Men vi har ju sett trenden.  



  

  

Finns det någon fördel/några fördelar som Ni prioriterar, som Ni hoppas kan 
bidra med nytta till Er verksamhet? Varför och hur är det en viktig fördel? 

Ekonomiska fördelar prioriterar vi. Stabilitet är också viktigt, vi vill inte införa något 
som bara finns på overhead. Nu var visserligen Web Services ganska oprövat, så det 
var ett undantag, men annars är vi försiktiga med att springa på för hårt. Sen försöker 
vi också göra konceptuella tester innan vi brakar iväg åt något håll. Och då har vi en 
metod för att gå igenom att tankesättet med tekniken håller. Vi kan inte hoppa på 
något som vi inte har någon kompetens inom heller, vi är beroende av att kunna 
anställa kompetent personal eller konsulter. Så att man har egen personal till saker och 
ting. Så man får titta på en helhet. Tar vi in en ny teknik så måste man ju kunna 
hantera den tekniken i framöver.  

 

9) Anser Ni att Web Services för med sig några nackdelar? I så fall vilka? 

Vi anser att Web Services är fyrkantigt eftersom man inte kan göra några smarta 
lösningarna. Man blir väldigt styrd. Det finns inte heller så mycket säkerhetstänk. Nu 
vet vi inte om dagens Web Services erbjuder några tilläggskomponenter för säkerhet, 
men det var mycket dålig säkerhet i början. Därför använde vi Web Services mest 
internt. På CSN har vi nu säkerställt det genom att köra på säkra tunnlar. I våra 
externa tjänster utnyttjar vi inte någon Web Services-facilitet för säkerhet utan tunnlar 
över Internet. Web Services säkerhet är ju ännu lite omogen. Dessutom vet vi vilka vi 
vill kommunicera med, så då kan man ju lika gärna öka säkerheten. En annan nackdel 
som vi har upplevt handlar om integration, alltså där Web Services är en del av 
integrationen. Det innebär att en omställning för organisationen förvaltningsmässigt 
och ägarmässigt, det vill säga vem som äger det här egentligen. Det har varit 
turbulent. Vem som äger och påkallar en förändring, förvaltningsfrågor, 
uppgraderingskostnader, vem som ska bära allt och så vidare. Vi tycker att 
skiktningen är en obruten terräng eftersom vi är vana vid att se hela processen. Nu 
delar man upp allt i skikt istället och det kan vara svårt ansvarsmässigt, vilka som 
ansvarar för alla delarna. Som vi nämnde tidigare så är ju prestandan en overhead i det 
här sammanhanget. När man transformerar information från ett representationssätt till 
ett annat krävs datakraft. Om du skräddarsyr en integrationslösning, kan du skapa ett 
sätt som minimerar transformeringar eller eventuellt tar bort dem. En transformering 
som alltid tar kraft ur en dator är att hantera XML-strukturer. Något kommer i ett 
format, omvandlas till XML och skickas vidare, denna omvandlig tar kraft. Eftersom 
en hörnsten i Web Services är att allt baseras på XML, tvingas man till XML-
transformeringar vare sig man vill det eller inte. Det kostar. Generellt kan man säga 
att ju fler ”delar” som är inblandade, desto mer kraft går åt. 



  

  

Bilaga 6 

Intervju med företag 5 (Skatteverket) 

Datum: 2005-04-13 

Respondent: Jan Claréus 

 
1) Beskriv kortfattat företagets verksamhet och antalet anställda inom 

verksamheten. 

Skatteverket är en förvaltningsmyndighet för beskattning och folkbokföring. 
Skatteverkets uppgift är att driva in skatter. Totalt sett är vi omkring 10 000 anställda i 
hela landet och vårt huvudkontor ligger i Solna. Skatteverkets IT-avdelning är en av 
de största IT-avdelningarna i Sverige med 650 anställda som utvecklar och förvaltar 
IT-stöd för skattehantering, folkbokföring och kronofogdens verksamhet med hjälp av 
både ny och beprövad teknik. Här finns alla plattformar, stora kraftfulla nätverk och 
system med all slags teknik, från äldre stordatormiljöer till den senaste webbtekniken. 
De huvudsakliga användarna av våra system är Skatteverkets och 
kronofogdemyndigheternas medarbetare. Många av de verksamhetsspecifika 
systemen och applikationerna utvecklas hos oss på IT-avdelningen. Utöver 
systemutveckling ansvarar IT-avdelningen för drift, underhåll, övervakning, 
informationsöverföring och Internettjänst. De flesta arbetar på huvudkontoret i Solna, 
men vi finns även i Umeå, Västerås, Visby, Göteborg. 

 
2) Vad är Er arbetsuppgift inom verksamheten? 

Jag jobbar som IT-arkitekt. Det ingår en viss del systemutveckling men inte direkt 
som programmering utan det är mer strategi- och arkitekturarbete med infrastrukturer. 
Vi tar fram ramverk för hantering av utveckling, loggning, behörighet och gemensam 
mjukvara. 

 
3) Vad är Er definition av Web Services? 

Vi har ingen formell definition inom Skatteverket. Men Web Services är en tjänst som 
kommunicerar SOAP, skickar XML-meddelanden och beskriver sig själva. Web 
Services är även arkitekturoberoende. 

 
4) Använder Ni Web Services för tillfället?  
Ja.  

 

Om ja: Hur länge har Ni hållit på med utveckling eller implementering?  

Vi har använt Web Services sedan 2004 och byggt ramverk till stöd för utveckling av 
dem. Sen är det en kontinuerlig förvaltning av de verktyg som vi använder. Vi får 
göra ganska stora insatser på den biten som har att göra med behörighet och säkerhet 
eftersom det är lite underutvecklat inom Web Services. Och även det som har att göra 
med transaktionshantering än så länge. Arbetet med utvecklingen började omkring år 
2003 med ett proof-of-concept på prestandan. 

 

5) På vilket sätt använder Ni Web Services, det vill säga internt inom 



  

  

verksamheten, externt mot andra intressenter eller båda? Plattform? 

Vi använder idag både interna och externa Web Services. Det är ingen stor mängd 
tjänster men vi tror starkt att det kommer att öka. Internt använder vi det på vårat 
intranät, där det handlar om VB-klienter som .Net går mot J2EE tjänster. Externa Web 
Services används idag på ett par av våra externa Internettjänster för att konversera 
med våra kärnsystem. Vi har en tjänst som heter företagsregistrering tillsammans med 
Bolagsverket (tidigare Patent och Registreringsverket), där man kan gå in och rätt 
enkelt starta ett nytt företag. Det involverar både Bolagsverket och Skatteverket, så 
den tjänsten pratar Web Services med Skatteverket för att lämna och hämta uppgifter i 
vårt register. Sen pågår det ett projekt med folkbokföringen också som heter Navet.  
Navet aviserar folkbokföringsinformation till andra myndigheter. Där ser vi Web 
Services som en lämplig medlare. Detta har inte kommit i produktion än idag, men det 
kommer inom ett år. Sen har vi ett projekt med CSN också. Idag har de terminaltrafik 
in mot vårat system, och det protokollen som används där ska ersättas med SOAP och 
användas av Web Services. Vi arbetar med generationer av referensarkitekturer. Den 
senaste plattformen vi har är J2EE. Den föregående var byggd i Tuxedo. Dessförinnan 
utvecklades applikationer i SQL*Forms och ännu tidigare var applikationerna 
stordatorbaserade. Så vi har många arkitekturer samtidigt. 

 

6) Varför implementerade Ni Web Services? Fanns det något speciellt motiv? 

Vi valde att implementera Web Services för att det är en öppen standard och att det är 
en enkel teknik. Ett viktigt skäl är att Web Services inte är arkitekturberoende. Detta 
plattformsoberoende har vi inte haft förut utan vi har varit styrda av olika 
leverantörer. Nu är det enklare för de olika IT-systemen att kommunicera med 
varandra oavsett om det är över intranätet eller över externa nätverk.   

 

7) Upplever Ni att Web Services kan (skulle kunna) tillföra några fördelar till er 
verksamhet?  

Ja.  

 

Om ja - Vilka fördelar anser Ni att Web Services kan ge er verksamhet?  

Arkitekturoberoende, enkel teknik, kommunikationen underlättas, billigt och enkelt 
att implementera, lös koppling, relativt lätt att göra förändringar samt kan vara en 
billigare teknik i längden 

 

Hur upplever Ni att fördelarna med Web Services gynnar Er verksamhet?  

Ja, de fördelar som jag tog upp tidigare gynnar oss. Den största fördelen som jag ser 
det är att Web Services är arkitekturoberoende, det underlättar mycket. Även att det är 
en enkel teknik kan bli en fördel framåt för att andra myndigheter ska kunna få 
samma tänkesätt och kunna kommunicera med våra system, det blir enklare både för 
dom och för oss. Kommunikationen underlättas med Web Services genom att vi nu 
kan kommunicera med företag och även privatpersoner över Internet. Det blir både 
billigare och enklare att komma i kontakt med andra myndigheter och företag. När det 
gäller implementation är det relativt enkelt att implementera Web Services i den nivån 
som standarden finns idag. När det gäller förändringar kan Web Services underlätta 



  

  

eftersom de exponerar ett väldefinierat tjänstegränssnitt, på det sättet kan man 
förändra bakomliggande system utan att behöva ändra i själva gränssnittet. Eftersom 
Web Services har lösa kopplingar är det lättare att göra förändringar än med tekniker 
som istället har hårt kopplade system. Systemen blir oberoende av varandra och man 
kan då ändra i ett system i taget istället för att ändra överallt. Det enda som kanske 
inte gynnar oss just nu är de ekonomiska fördelarna eftersom vi inte kan mäta dessa 
än. Det är för tidigt för oss att se dom nu. Vi tror att Web Services kan ge ekonomiska 
fördelar, annars hade vi aldrig implementerat tekniken. Men idag har vi inte haft det 
tillräckligt länge i den omfattningen för att kunna dra såna slutsatser. Men vi räknar 
med att vi ska se ekonomiska fördelar i framtiden. Sen är det svårt att se hur enbart 
den faktorn att man infört en ny teknik faktiskt påverkar helheten ekonomiskt, det är 
svårt att särskilja just den faktorn.  

 

Finns det någon fördel/några fördelar som Ni prioriterar, som Ni hoppas kan 
bidra med nytta till Er verksamhet? Varför och hur är det en viktig fördel? 

Förutom ekonomiska fördelar så prioriterar vi att en teknik har lösa kopplingar, 
eftersom det gör att systemen är oberoende av varandra och det gynnar också 
verksamheten. Det blir enklare att göra förändringar eftersom man kan göra 
förändringar i ett system i taget och behöver inte ändra helheten. Vi har system ifrån 
olika generationer och ifrån olika arkitekturer. Web Service kommer att spela en stor 
roll som integrationsteknik mellan system byggda med olika generationers arkitektur. 

 

8) Anser Ni att Web Services för med sig några nackdelar? I så fall vilka? 

Web Services är en standard under utveckling. Web Services har ju varit mycket i 
hetluften nu och man tror att tekniken är mycket bättre än vad den egentligen är. De 
huvudsakliga problemen som finns med tekniken är det här med dålig 
transaktionshantering, där finns det inget bra sätt med Web Services idag. Det andra 
är att det saknas standarder för hur säkerhet och behörighet ska hanteras, det är ännu 
lite för tidigt område för Web Services som det ser ut idag. Vi har istället utvecklat 
interna metoder där vi använder säkra kanaler över Internet som lösning på 
problemen. 



  

  

Bilaga 7 

Intervju med företag 6 (SEB Trygg Liv) 

Datum: 2005-04-21 

Respondent: Jan Ramirez 

 
1) Beskriv kortfattat företagets verksamhet och antalet anställda inom 

verksamheten. 

SEB Trygg Liv svarar för SEB-koncernens livförsäkringsverksamhet i samarbete med 
SEB:s bankkontor och andra rådgivnings- och försäljningsenheter. Syftet är att 
erbjuda våra kunder en god helhetsbild av deras finansiella behov och de lösningar 
som står till buds, vare sig det gäller bank- eller försäkringstjänster. Utbudet omfattar 
ett komplett sortiment av produkter inom trygghetsområdet för privatpersoner och 
företag, som pensioner, tjänstepensioner, sjuk-, vård- och rehabiliteringsförsäkringar 
samt trygghetsboende. Vi tillhandahåller även kapitalförsäkringar i olika former. Den 
största delen av försäljningen avser tjänstepension. SEB Trygg Liv tillhandahåller 
både fondförsäkring och traditionell försäkring. När det gäller nyförsäljning är 
bolagets fokus fondförsäkring, som står för 90 procent av försäljningen. Antalet 
kunder är drygt 1,5 miljoner och verksamheten finns till övervägande del i Sverige, 
Danmark, Irland, Luxemburg och England. 

 
2) Vad är Er arbetsuppgift inom verksamheten? 

Jag är projektledare och affärsutvecklare.  

 
3) Vad är Er definition av Web Services? 

Vi definierar Web Services kort och gott som publika och plattformsoberoende 
tjänster. 

 
4) Använder Ni Web Services för tillfället?  
Ja.  

Om ja: Hur länge har Ni hållit på med utveckling eller implementering?  

Vi började med utveckling av Web Services 2002.  

 

5) Hur länge har Ni använt Web Services? 

Vi har haft Web Services i bruk sedan vi utvecklat den 2002, den började alltså 
användas samma år.  

 

6) På vilket sätt använder Ni Web Services, det vill säga internt inom 
verksamheten, externt mot andra intressenter eller båda? Plattform? 

Vi använder Web Services internt och externt. Vi har en Web Service som används av 
externa försäkringsmäklare såväl som internt av säljpersonal och personalsidan. Den 
tjänsten tar emot och levererar försäkringsinformation. Vi använder Web Services på 
en egenutvecklad plattform som heter EXA och snart också en till plattform, EMS.         



  

  

 

7) Varför implementerade Ni Web Services? Fanns det något speciellt motiv? 

Ja, det fanns det i viss mån. Det var drivet av externa försäkringsmäklare som skulle 
göra en gemensam upphandling åt några större företag. Då upphandlingen 
omfattade flera försäkringsbolag ville mäklarna ha standardiserade sätt att hämta 
och lämna information på samma sätt oavsett försäkringsbolag.        

 

8) Upplever Ni att Web Services kan (skulle kunna) tillföra några fördelar till er 
verksamhet?  

Ja.  

Om ja - Vilka fördelar anser Ni att Web Services kan ge er verksamhet?  

Enkel implementation, minskade förvaltningskostnader, kanal- och 
plattformsoberoende, entydiga definitioner, billigare integration, snabbare Time To 
Market, minskade ledtider, fler som kan använda samma information samt 
automatisering av affärsprocesser 

 

Hur upplever Ni att fördelarna med Web Services gynnar Er verksamhet?  

Förändringar av information, t. ex. att nya produkter bara behöver implementeras på 
ett ställe, minskar förvaltningskostnaderna. Vi behöver inte tillhandahålla hela system 
för externa leverantörer. Vi kan skapa kanal- och plattformsoberoende publika tjänster 
vilket vi har behov av i vårt företag. Då vi har många interna och externa intressenter 
av informationen, är uppräknade egenskaper viktiga. Det finns många applikationer i 
SEB, som säljstödssystem m. m., som behöver försäkringsinformation och då 
användargränssnitten är olika är det en fördel om vi bara levererar information som 
har entydiga definitioner. I och med att det blir snabbare ”Time To Market” ger det 
oss högre intäkter och en tydlig konkurrensfördel. Affärsprocesserna kan 
automatiseras i och med att standarder finns, som XML, protokoll, MIS och LIFE. 
Web Services är ett bra sätt för att extrahera data ur gamla knepiga system. 

 

Finns det någon fördel/några fördelar som Ni prioriterar, som Ni hoppas kan 
bidra med nytta till Er verksamhet? Varför och hur är det en viktig fördel? 

Ja, plattformsoberoende är en fördel som vi prioriterar eftersom vi då snabbt kan 
tillfredställa egna externa leverantörers behov.     

 

9) Anser Ni att Web Services för med sig några nackdelar? I så fall vilka? 

Ja, när det gäller ägarskapet och förvaltning. Till exempel hur avtal ska upprättas 
mellan informationslämnare och mottagare, hur mottagaren får använda 
informationen och kostnader för servicen. Även när det gäller säkerheten, som 
identifiering och autenticering, det vill säga vem som får ta del av data, avlyssning 
och vem som ansvarar för realiteten i informationen. Det finns många 
problemområden som måste adresseras. Sedan finns ju organisatoriska frågor, som till 
exempel om Web Service finns med i strategierna, vem som driver utvecklingen, 
verksamheten eller IT och så vidare. 


