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Abstract 
Integration of systems has been a pressing issue for the last years. In particular 
integration of systems internal on companies. The possibilities to integrate different 
kind of systems, for example systems based on mainframe and windows, to each 
other, is one of the reasons to the big interest of web services. Web services are about 
integration, both internally and externally between different kinds of systems on 
different companies.  This is done via internet and is based on that one assume from 
standards when web services are being constructed.  
 
Web services are a relative new technology and it’s a subject that has been written a 
lot’s about. Because of that is our purpose with this paper to elucidate the visions, 
advantages and disadvantages that consultants, that uses web services and user 
companies has found. 
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Sammanfattning 
Integration av system har varit ett aktuellt område under de senaste åren. Det har då 
främst handlat om integration av system internt på företag. En av anledningarna till 
det stora intresset av web services är möjligheterna att integrera olika system, 
exempelvis stordatorbaserade och Windowsbaserade system med varandra. Web 
services handlar om att kunna integrera system, både internt på ett företag och externt 
mellan olika företags olika typer av system. Allt detta görs via Internet och bygger på 
att man utgår från standards när man bygger web services. 
 
Eftersom teknologin är relativt ny och detta är ett ämne som det skrivits mycket om är 
vårt syfte med denna uppsats att se på de visioner, fördelar och nackdelar som finns 
bland konsulter som utvecklar web services samt bland användarföretag som på något 
sätt använder sig av web services.  
 
Nyckelord: Web services, Integration



 

Förord 
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete på 10 poäng som ingår i filosofie 
kandidatexamen vid Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot informatik 
och systemvetenskap, institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap, 
Luleå Tekniska Universitet. 
 
Under den tid vi har arbetat med uppsatsen har vi fått hjälp av ett antal personer.  
 
Inledningsvis vill vi börja med att tacka vår handledare Marita Holst som bidragit 
med allt från idéer om upplägg av rapporten till att tipsa om kontaktvägar till tänkbara 
respondenter.  
 
Vidare vill vi självklart tacka alla konsult- och användarföretag som delat med sig av 
sin kunskap till oss. Utan den tid ni avsatt för oss och den information ni lämnat ut 
hade vi inte haft möjlighet att genomföra det här arbetet. 
  
Avseende den språkliga delen – ett stort tack även till Boel och Karolina.
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1 Inledning 
Vårt inledande kapitel syftar till att introducera läsaren i arbetet. Vi börjar med att ge 
en bakgrundsbeskrivning till ämnesområdet. Därefter presenterar vi syftet med 
studien, våra forskningsfrågor, arbetets avgränsningar och slutligen uppsatsens 
disposition.  

1.1 Bakgrund 
I början av 60-talet fanns det en vision om att koncentrera all informationsbehandling 
inom en organisation med ett totalintegrerat system. Denna vision stupade på 70-talet 
då de olika verksamhetsdelarna istället skulle hantera sina egna informationssystem. 
Införandet av minidatorer och senare på 80-talet även persondatorer, förstärkte denna 
utveckling. Resultatet blev att det behövdes omfattande manuella insatser för 
överföring av information mellan olika system. Att utbyta information mellan olika 
datorer och system upplevdes alltså som stora problem (Magoulas & Pessi, 1998). 
Dessa problem uppstod bland annat när data skulle flyttas mellan olika versioner av 
en viss programvara eller mellan olika hårdvaror som till exempel PC, Mac och Unix. 
I vissa fall var det inte alls genomförbart utan informationen fick helt enkelt skapas på 
nytt. 
 
Successivt har behovet av samverkan mellan företag ökat, bland annat på grund av 
den dynamiska marknads- och konkurrenssituationen. Integration av system är ett 
aktuellt område som de flesta företag idag lägger ned resurser på. Systemintegration 
handlar om utbyte av information mellan olika datorer och system både internt i ett 
företag och externt mellan olika företag (Magoulas & Pessi, 1998). Detta tar vi upp 
mer om i rapportens teoridel.  
 
Snabbhet och flexibilitet i integration mellan och inom företag och organisationer 
kräver ett system som möjliggör att flöde av data kan ske oberoende av applikationer 
och juridiska enheter. I nuläget finns en djungel av olika plattformar och ett oräkneligt 
antal program som är skrivna med diverse olika tekniker. Ofta har varje företag sina 
favorittekniker som de använder medan det samtidigt finns ett behov av att kunna ta 
del av både information och funktioner som finns hos andra företag eller 
organisationer. Om företag A använder sig av teknik 1 och företag B använder sig av 
teknik 2, krävs det någon form av brygga för att olika applikationer skall kunna 
interagera. Det är här web services kommer in i bilden. Applikationer skrivna enligt 
standarden för web services kan interagera med andra applikationer som följer 
standarden för web services. Tanken är alltså inte att applikationer måste vara skrivna 
i samma teknik, men den teknik som används skall dock följa en allmän standard. En 
web service är i första hand tänkt att agera tjänst åt andra program/applikationer. Med 
hjälp av standardprotokoll skall information mellan olika system kunna utväxlas via 
Internet. 
 
Med tanke på alla de olika applikationer som idag används för utveckling av system 
kan web services innebära stor nytta då applikationer som inte har samma plattform 
behöver interagera med varandra. En web service är alltså kortfattat ett sätt att flytta 
information från system A till system B, via Internet. 
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1.2 Syfte 
Trots att web services lyfts fram väldigt positivt i media hade vi svårt att hitta företag 
som börjat använda sig av det. Med bakgrund av detta ville vi titta närmare på varför 
inte fler företag börjat använda sig av web services. Vi beslutade oss för att ta reda på 
detta genom att studera ett antal olika företag samt fördjupa oss i litteratur inom 
ämnet.  
 
Vårt syfte är att utreda vilka skillnader och likheter som finns i de visioner samt för- 
och nackdelar om web services som presenteras av litteratur, konsulter och användare.  

1.3 Forskningsfrågor 
 Vilken är visionen med web services enligt konsultföretagen, 

användarföretagen och litteraturen? 
 Vilka är fördelarna med web services enligt konsultföretagen, 

användarföretagen och litteraturen? 
 Vilka är nackdelarna med web services enligt konsultföretagen, 

användarföretagen och litteraturen? 
 Vilka likheter och skillnader finns bland vision, fördelar och nackdelar hos 

våra respondenter och i litteraturen? 

1.4 Avgränsningar 
Vi har avgränsat vår uppsats till att studera fyra företag som använder sig av web 
services och till tre konsultföretag som utvecklar web services. Studien kommer att 
omfatta de verkliga förändringarna utifrån företagen sett i jämförelse till vad 
utvecklarna av web services förespråkar samt även litteraturen.  
 
Vi har valt att inte undersöka kunders, leverantörers eller samverkande intressenters 
synvinkel. Vi har också valt bort att djupare studera de tekniska detaljerna bakom 
web services.  

1.5 Disposition 
I vårt inledande kapitel ger vi först en inledning där vi tar upp bakgrunden till vår 
uppsats. Därefter presenterar vi vårt syfte med uppsatsen, våra forskningsfrågor samt 
de avgränsningar vi gjort. I följande kapitel ger vi en beskrivning av olika metoder 
samt en motivering av vår valda metod. Därefter ger vi litteraturens bild av web 
services. Sedan följer en sammanställning av vår empiriska undersökning. Vi avslutar 
med en analys och diskussion kring empirin och dess olika kategorier följt av våra 
slutsatser. 
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2 Metod 
Här beskriver vi de metoder vi valt för att genomföra studien och varför vi valt dem. 
Som grund till vår metoddiskussion har vi utgått från böckerna Forskningsmetodik – 
Om kvalitativa och kvantitativa metoder av Holme & Solvang (1997) samt Positivism 
kontra hermeneutik av Andersson (1979).   

2.1 Positivism kontra hermeneutik 
Kunskapssynen relateras ofta till författarens verklighets- och vetbarhetsuppfattning. 
Beroende på vilken kunskapssyn författaren har, räknas hon antingen till den 
positivistiska eller till den hermeneutiska forskningstraditionen. Enligt Andersson 
(1979) är dessa två ideal varandras diametrala motsatser och avspeglingar av helt 
olika världsåskådningar. Nedan följer tre av de femton begreppspar Andersson (1979) 
använder för att visa på skillnaderna mellan positivism och hermeneutik. Därefter 
visar vi på hur dessa påverkat oss att göra de olika val vi har gjort. Anledningen till att 
vi valt just dessa tre är att vi anser de på ett bra och enkelt sätt förklarar skillnaderna 
mellan positivism och hermeneutik.  
 
Ett av Anderssons (1979) begreppspar är Avbildning - Tolkning. I det positivistiska 
tankesättet är kravet på objektivitet viktigt. Den vetenskapliga kunskapen ska vara en 
exakt avbild av verkligheten. Till skillnad från positivismen, menar man inom 
hermeneutiken att författaren, såväl som läsaren, inte förmår att uppfatta verkligheten 
på ett “neutralt” sätt. Man menar istället att människan är “dömd till tolkning”.  
 
Ett annat begreppspar som Andersson (1979) talar om är Distans – Engagemang. 
Positivismen hävdar strikt åtskillnad mellan forskaren och det som studeras. Tvärtom 
gäller som hermeneutiker att forskaren inte enbart ska iaktta utan även skapa ett 
engagerat och inlevelsefullt förhållande till studieobjektet. Forskaren ska vara 
deltagande i undersökningen/forskningen. 
 
Andersson (1979) tar även upp begreppsparet Allmängiltighet – Totalitet. 
Positivismen strävar efter allmängiltighet i forskningen. Den ”skalar bort” det 
specifika och personliga. Hermeneutikens mål är inte att nå fram till en så generell 
kunskap som möjligt. Däremot anser hermeneutiker att en företeelse bäst kan förstås 
utifrån sitt sammanhang och sin kontext. Sociala fenomen är alltid bundna till en 
helhet eller en totalitet. 

2.1.1 Egen diskussion kring positivism kontra hermeneutik 
Vi hävdar att vår syn på vetenskapen är hermeneutisk. Vår åsikt är att genererandet av 
kunskap påverkas av forskarens subjektiva verklighetsuppfattning och att det därför är 
omöjligt att vara helt objektiv i sin forskning. Vårt val av teorier, som ligger till grund 
för resten av arbetet, bygger på vår uppfattning – eller tolkning – av det befintliga 
litteraturområdet. Vid intervjutillfällena ledde vår tolkning av respondenternas svar 
till följdfrågor, vilka i sin tur påverkade innehållet i intervjuerna. I sammanställningen 
av intervjuerna har vi valt att använda respondenternas egna språkval för att lämna 
öppet för läsaren att tolka formuleringar, som ofta kan ge uttryck för underliggande 
värderingar. 
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Med vår undersökning eftersträvar vi en djupare förståelse för vad konsulterna menar 
med nyttan av web services samt vilka för – och nackdelar som användare av web 
services upplevt. För att uppnå denna förståelse ansåg vi att vi själva måste vara 
engagerade, öppna och lyhörda. Vi anser att intervjun som undersökningsmetod är ett 
bra medel för att möjliggöra detta engagemang – både från vår och respondentens 
sida. Vår direkta kontakt med förstahandskällorna har krävt ett engagemang och 
tolkningsarbetet en inlevelseförmåga i respondenternas situation. Detta menar vi är 
nödvändigt för att nå den djupare kunskap vi eftersträvar. Vi menar även att vi, med 
vårt eget deltagande, har inverkat på tolkningsprocessen genom de egna intryck vi 
samlat på oss under genomförandet av intervjuerna.    
 
Vår avsikt har inte varit att generalisera respondenternas svar. Vår avsikt med 
intervjuerna har istället varit att ta fram det specifika och personliga hos varje 
respondent. Vi har strävat efter en helhetsförståelse av respondenterna och deras syn 
på web services.  

2.2 Metodiskt angreppssätt / Kvalitativa och kvantitativa metoder 
En metod är ett redskap och ett sätt att lösa ett problem för att komma fram till ny 
kunskap (Hellevik, 1980). 
 
Med utgångspunkt i positivismen och hermeneutiken formuleras de metodteorier som 
ligger till grund för hur kunskapsutvecklingen eller det vetenskapliga arbetet kommer 
att bedrivas. Inom samhällsvetenskapen skiljer man på två olika metodiska 
angreppssätt, den kvalitativa och den kvantitativa metoden. De kvantitativa metoderna 
anses ha sitt ursprung i positivismen och de tankar som genomströmmar de kvalitativa 
metoderna härstammar främst från hermeneutiken (Holme & Solvang, 1997).  
 
De två metoderna har många likheter, men en av den främsta skillnaden dem emellan 
är att man med den kvantitativa metoden omvandlar informationen till mätbara värden 
så att man sedan kan göra statistiska analyser. Med en kvalitativ metod spelar 
forskarens egen tolkning och uppfattning av informationen stor roll. Informationen 
kan och bör heller inte omvandlas till siffror, eftersom resultaten inte ger en generell 
bild (Holme & Solvang, 1997). Den information vi erhåller genom vår empiriska 
undersökning är endast respondenternas egna tolkningar av ämnet. Därför ser vi ingen 
anledning till att omvandla detta till siffror.  
 
Det vi förlorar när vi inte använder oss av den kvantitativa metoden är en större bredd 
samt möjligheten att överföra resultatet som allmängiltigt. Den kvalitativa metoden 
ger inte samma möjlighet till detta (Holme & Solvang, 1997), men vi ser det som en 
styrka att istället kunna få en djupare förståelse för det undersökta området.  
 
Vi anser att en kvalitativ undersökning är mest lämplig för vårt problemområde, 
därför att vi har som syfte att tolka och skapa en djupare kunskap och förståelse om 
de för- och nackdelar som web services kan bidra till. Vår underökning kräver en 
metod som går djupare än vad exempelvis en enkätundersökning med fasta frågor gör.  

2.3 Litteraturstudie 
Inledningsvis diskuterade vi vad som skulle kunna vara intressant att skriva om. Vi 
var överens om att det skulle vara något som är ”aktuellt”. Vi började med att läsa 
artiklar i bland annat tidningen Computer Sweden (Lotsson 2003; Kotok 2003; 
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Nordner 2002a; Nordner 2001; Danielsson 2002; Nordner 2002b)  och diskuterade 
även med de kontakter vi har som jobbar inom IT-branschen. Vi hade under en tid 
frekvent stött på begreppet web services och insett dess aktualitet. Vi läste även 
uppsatser och avhandlingar skrivna inom ämnet (Hörberg & Backman 2001; Kakei & 
Olgerfelt 2002; Diomande 2002; Björkman 1998). Dessa uppsatser och avhandlingar 
gav oss en bra och bred grund över ämnesområdet och utifrån dessa fick vi även 
många användbara tips på litteratur. Det som dessa uppsatser och avhandlingar gav 
oss var att vi fick mer kött på benen, men de flesta hade fokus på tekniken (Backman 
& Hörberg 2001; Björkman 1998). För oss var de en utmärkt sammanfattning av 
teknisk litteratur. De bidrog även till användbara litteraturtips. Eftersom web services 
är ett relativt tekniskt område, var det till en början svårt att komma på hur vi skulle 
vinkla uppsatsen eftersom vi ville undersöka web services ur ett mjukare perspektiv. 
Vi diskuterade ämnet och var överens om att det var något vi ville fördjupa oss inom.  
 
Därefter fortsatte vi med att studera litteratur inom ämnet web services, 
systemintegration, litteratur som behandlade hur uppbyggandet av web services går 
till, vad en web service bygger på och till vilken nytta web services kan vara. Allt för 
att skaffa oss en kunskapsplatå att stå på. Därtill har vi även läst olika metodböcker av 
den anledningen att vi ville få kunskap om hur vi kunde lägga upp vår empiriska 
undersökning och vilka tekniker man kan använda sig av.  
 
Vid sökandet efter teoretiska källor till arbetet har vi till största del använt oss av 
Luleå Tekniska Universitetsbibliotekets databaser. De sökord vi använt oss av är 
bland annat systemintegration, web services och sökord som exempelvis SOAP, 
UDDI och andra teknologier som web services bygger på. Vi har även gjort egna 
sökningar på Internet, på söksidor som Google, efter företag som använder sig av web 
services samt konsultföretag som utvecklar web services. Vi har även funnit 
föreläsningar och litteratur på Internet, inom ämnesområdet.  
 
Web services är ett relativt nytt ämne. Det har varit svårt att hitta lämplig litteratur 
eftersom den till stor del varit väldigt tekniskt inriktad. Den litteratur vi har velat ta 
del av har även varit svåråtkomlig då det bara finns en liten mängd litteratur. 
Intervjuerna av konsultföretagen hör också till vår informationsbas.  

2.4 Empirisk undersökning / Intervjuer 
Målet med att göra en empirisk undersökning har varit att få insikt i de erfarenheter 
och den kunskap som respondenterna besitter.  
 
För vår undersökning har vi valt att använda oss utav intervjuer. Det finns olika 
intervjuformer. Den ena är den kvantitativa intervjun. Den innebär att alla som blir 
intervjuade får samma instruktioner. Trots att alla ges samma instruktioner är det dock 
troligt att informationen tolkas helt olika. En annan form är den kvalitativa intervjun. 
Denna form liknar ett vanligt samtal. Forskaren sätter upp ramarna för intervjun och 
styr den intervjuade i så liten mån som möjligt, samtidigt som forskaren måste 
försäkra sig om att få ut den relevanta informationen. Det är också styrkan med den 
kvalitativa intervjuformen (Holme & Solvang, 1997). 
 
Vi har valt att använda oss av den kvalitativa intervjuformen för att bättre förstå det vi 
studerar. Med anledning till detta har vi använt oss av en intervjumanual snarare än ett 
standardiserat frågeformulär (ibid). Manualen bestod av färdiga frågor med utrymme 
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för följdfrågor där förtydliganden skulle kunna göras. Frågorna var löst utformade, för 
att vi inte skulle riskera att ”leda” respondenterna. Istället ville vi låta respondenterna 
till största del styra samtalen själva, utifrån vissa samtalsämnen/kategorier (se bilaga 
2, 3). 
 
Till de som önskade skickade vi intervjumanualen via e-mail i förväg så att de kunde 
förbereda sig och kände till våra intresseområden. 
 
Varje intervju har tagit cirka en halvtimme upp till en timme. Sammanlagt har vi gjort 
sju olika intervjuer. Vi har intervjuat fyra personer på olika företag som använder sig 
av web services samt tre personer på olika konsultfirmor som utformar web services. 
Vi har även bett att få återkomma till respektive personer för eventuella 
förtydliganden eller för att nya frågor har uppkommit.  
 
Intervjuerna har i två fall genomförts genom att vi träffat respondenten och med de 
övriga har det skett via telefon. Vi spelade in varje intervju med hjälp av minidisc 
eftersom många frågor krävde långa svar, då det var svårt att hinna med att anteckna 
samtidigt som att lyssna aktivt.  
 
Efter varje intervju har vi sammanställt svaren samt därefter skickat ett e-post med 
sammanställningen till dem vi intervjuat för att få ett godkännande att informationen 
återgivits på ett korrekt sätt av oss. 

2.5 Urval av undersökningsenheter 
Många företag känner till begreppet web services, men få har ännu infört detta. Det 
har funnits få företag att studera/intervjua och dessa har varit spridda i landet. Därför 
har vi inte tagit hänsyn till var i landet de har befunnit sig. Vi har valt företag som 
dels varit konsultfirmor och själva utvecklar web services och dels företag som infört 
och använder sig av web services. 
 
Vi har dels velat ha kontakt med konsulter som har kunskap inom området och är 
villiga att dela med sig av den till oss, dels användarföretag som implementerat och 
redan idag på något sätt använder sig av web services. Detta för att få en bredare syn 
på problemområdet. Vi tror att det funnits en risk att vi skulle ha fått en förskönad 
bild av web services om vi bara hade valt att intervjua konsultföretag. Därför valde vi 
att även intervjua företag som har infört och själva i någon form använder sig av web 
services.              
 
Urvalet av våra respondenter har skett dels genom personliga kontakter och dels 
genom sökning på Internet enligt ovannämnda kriterier. 
 
Kontakten med respektive respondent fick vi genom att gå via ansvarig person på IT-
avdelningen på de företag vi ansåg passade in enligt våra kriterier. Detta resulterade i 
intervjuer med tre konsultföretag samt fyra användarföretag.  
 
Vi har valt att göra några av våra intervjuer per telefon då vi inte har haft möjlighet att 
besöka våra respondenter personligen. 
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2.6 Analys av empirisk undersökning / Bearbetning av 
intervjumaterial 

Det finns ingen bestämd metod för hur man gör en kvalitativ bearbetning (Patel & 
Davidsson, 1994). Vi började med att lyssna några gånger på de inspelade 
intervjuerna och skrev ner dem från talspråk till textspråk. Vi ville behålla talspråket, i 
den mån det var möjligt, för att få med de intervjuade personernas egna värderingar 
och tolkningar. Men för att det skulle bli förståeligt att läsa textmaterialet utan att 
samtidigt behöva lyssna på banden, var vi tvungna att ta bort och ändra i texterna. 
Inför slutbearbetningen läste vi igenom hela textmaterialet åtskilliga gånger med 
målsättningen att hitta olika kategorier i texten.   
 
För att analysera det insamlade materialet vi fått genom de intervjuer vi genomfört har 
vi valt att använda oss utav det som Hartman (1998) kallar för analytisk induktion. 
Det innebär att man först samlar in allt datamaterial och därefter börjar med analysen. 
Analysen består av två moment. Det första är att reducera allt datamaterial genom att 
kategorisera dem. Med det menas att man söker olika kategorier i materialet. Detta 
har vi gjort genom att gå igenom intervju för intervju och funnit olika kategorier i de 
svar vi fått. Den här proceduren var mycket tidskrävande och det var svårt att hitta en 
”röd tråd” i textmaterialet. För att göra det enklare för oss använde vi oss av olika 
överstrykningspennor, en färg för varje kategori. På så sätt framträdde de olika 
kategorierna tydligare och vi upptäckte att en kategori kunde hittas på olika ställen i 
texten. Detta kallar Thomsson (2002) för lodrät analys. Den lodräta analysen handlar 
om att sålla och göra urval i materialet och söka efter likheter och olikheter. Där 
arbetar man med varje intervju för sig. Den lodräta analysen ger en översikt och 
summering över de viktigaste kategorierna i varje enskild intervju (Thomsson, 2002).  
 
Efter genomgången av de enskilda intervjuerna var för sig, analyserade vi de olika 
framtagna kategorierna tvärs över alla intervjuer, i en vågrät analys. Vi ställde 
intervjuerna mot varandra och undersökte skillnader och likheter där emellan. 
Givetvis är det frågeställningen och den typ av resultat man avser nå fram till som bör 
vara det som styr denna process (Thomsson, 2002). Detta steg är det som Hartman 
(1998) nämner som tolkningen av materialet. Vi har satt alla kategorier som vi tagit 
fram från de enskilda intervjuerna och kopplade dessa emot varandra samt kopplat 
dem emot det vi har hittat i litteraturen som behandlar dessa ämnen.  
 
De tre huvudkategorier som framkommit är vision, nackdelar och fördelar med web 
services. Vi vill förtydliga vår definition på skillnaden mellan vision och fördelar. 
Med vision menar vi det web services ska kunna utföra i framtiden och kategorin 
fördelar innefattar det respondenterna menar att web services bidrar med idag.  

2.7 Reliabilitet och validitet  
För att uppsatsen skall bli så trovärdig som möjligt är det viktigt att redogöra för allt 
som rör undersökningens genomförande och sammanställning. Genom att redogöra 
grundligt för allt, ges läsaren en möjlighet att själv avgöra hur trovärdig 
frågeställningen och de framkomna svaren är i förhållande till verkligheten. 
Trovärdigheten kallas reliabilitet och giltigheten kallas validitet med fackutryck. 
(Holme & Solvang, 1997) 
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2.7.1 Reliabilitet 
Reliabilitet innebär att varje undersökning har tillförlitlig information. Med tillförlitlig 
information menas om de existerar olika och oberoende studier av ett och samma 
område så ska slutsatserna/resultaten bli liknande eller komma fram till ungefärliga 
likheter. Syftet med kvalitativa undersökningar är att forskaren ska få en bättre 
förståelse för vissa faktorer. Dessa faktorer kan vara att forskaren vill få en bättre bild 
av den företeelse som de studerar. Det är därför forskaren väljer en så bred 
underlagsgrupp som exempelvis kön, ålder och arbetsuppgifter. Det går inte att 
undvika att det under studiens insamling och bearbetning av material kan smyga sig in 
eventuella fel. Det är forskarens uppgift att sträva efter att få ner denna felfrekvens 
eller eliminera dessa fel helt, men eftersom det är en kvalitativ studie är dessa krav 
inte lika hårda som i en kvantitativ studie. (Holme & Solvang, 1997) 
 
För att vi skulle kunna hålla en hög reliabilitet spelade vi in alla våra intervjuer på en 
mini disc. Vi utgick ifrån en intervjumanual när vi intervjuade användarföretagen och 
en intervjumanual när vi intervjuade konsultföretagen. Detta för att intervjuerna inte 
skulle skilja sig så mycket ifrån varandra. Detta är något som var ganska svårt att 
hålla då de olika respondenterna svängde ut ganska mycket från de frågor vi ställt 
vilket ledde till att det ibland varit svårt att kunna säga vad det är de svarat på. Vi har 
därför gått igenom fråga för fråga och sedan kopplat dem till de olika svaren vi fått. 
Vi anser att detta stärkt vår reliabilitet då vi har med allt som respondenten säger om 
ett specifikt ämne även då det legat under en annan fråga. Vi har även gett en grundlig 
beskrivning på vår metod som en hjälp för läsaren att följa de tankar vi haft genom 
uppsatsen. 

2.7.2 Validitet 
Det räcker inte att informationen är tillförlitlig den måste även ha giltighet. Att 
information har giltighet innebär i vilken mån som metoden studerar det som 
forskaren har för avseende att studera med sin tilltänkta studie, alltså att forskaren 
verkligen undersöker det denne avser undersöka och ingenting annat. Validitet kan 
delas in i två olika grupper inre och logisk validitet. Inre validitet innebär att se om 
forskaren kan dra de slutsatser som denne gör i sin studie. Med logisk validitet menas 
hur väl forskaren har lyckats att förmedla den arbetsgång som lett fram till 
beskrivningar, tolkningar och förklaringar. Här är det ytterst viktigt att sammanhanget 
ger en bra översikt. I kvalitativa studier blir validiteten lättare att få fram än i 
kvantitativa studier. Detta på grund av att forskaren har en bättre närhet till den eller 
det som ska studeras. (Holme & Solvang, 1997)  
 
Vi har i vår studie hela tiden haft validiteten i åtanke för att vi skall undersöka det vi 
har för avsikt att undersöka och ingenting annat. Det verktyg vi använt oss av för att 
få svar på de teoretiska frågor som vi har ställt är att göra intervjuer. Det som höjer 
validiteten i vårt arbete är att dessa intervjuer har varit av personligt slag över telefon 
och vi har på så sätt kunnat tydliggöra de frågor som respondenten ansett vara 
otydliga. Vi har även kunnat följa upp intervjuerna med diverse följdfrågor. Att vi 
använt oss av en mini-disc har gjort att vi har kunnat gå tillbaka och kontrollera att det 
är rätt sak som vi studerat. Den vågräta och lodräta analysen vi har använt oss av, har 
varit ett bra sätt att presentera och framställa informationen på ett strukturerat och 
utförligt sätt. Även detta hävdar vi ökar validiteten i vår studie. 
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3 Teoretiskt ramverk 
Här presenterar vi de teorier som vi har stöd för i vår uppsats. Vi börjar med att ge 
en kort beskrivning av systemintegration eftersom det är en väl fungerande 
systemintegration som är målet med web services. Sedan följer en introduktion till 
web services. Vi vill hänvisa läsaren till Bilaga 1, som är en ordlista för att lättare få 
en förståelse av de begrepp som dyker upp i uppsatsen. 

3.1 Systemintegration 
Datorer och informationssystem är viktiga delar i organisationers verksamhet. Idag är 
det vanligt att datorsystemen består av flera olika delsystem, som kan vara spridda 
över hela världen. Dessa system ska kunna kommunicera med varandra på ett snabbt 
och effektivt sätt. Behovet av att utbyta information mellan system i realtid har 
successivt ökat. Detta medför att integration mellan system får allt större betydelse. 
Tekniker för detta är det som kommer att prägla framtidens informationssamhälle 
mest.  
 
Den definition vi valt att använda oss av har vi tagit ifrån Magouals och Pessi (1998) 
där de skriver att systemintegration är att sammanfoga och utbyta information mellan 
två eller flera databaser eller datorbaserade applikationer/system. Integration kan ske 
både internt inom företaget eller externt mellan olika företag.  
 
Integration mellan två eller flera informationssystem måste utformas på ett 
genomtänkt sätt. Gränserna och relationerna måste klargöras mellan dessa 
informationssystem. En grundförutsättning för integration är att göra en 
konceptualisering över förhållandena som finns mellan de olika informationssystem 
som ska integreras. Enligt Magoulas och Pessi (1998) finns det tre lämpliga 
utgångspunkter för att diskutera förhållanden mellan informationssystem. Dessa är: 
begrepp, information och regler. 
 
Begrepp kan vara ord eller uttryck som används inom en organisation eller 
verksamhet. Dessa begrepp skapar grunden för utformningen av olika 
informationsstrukturer, datastrukturer, normaliserade strukturer, 
meddelandestrukturer, etc. Förutsättningen för att koppla informationssystemet till 
verkligheten och människans tankeställningar är begreppet ”meddelande”. Ett 
meddelande består av: ett objekt, egenskap hos objekt och relation till andra objekt, 
tidpunkt eller tidsintervall (Magoulas & Pessi, 1998). 
 
Information är data som samlas i databaser. Information är mängder meddelande som 
systematiserats i syfte att skapa överblickbarhet, redundansfrihet, enkelhet och 
integritet (Magoulas & Pessi, 1998). 
 
Regler syftar till att styra informationssystemets interna verksamhet. Reglerna kan 
grupperas utifrån deras roll i informationssystemet. Exempel på regler är 
valideringsregler som anger hur mottagande meddelanden kontrolleras så att de är 
korrekta. Ytterligare regler är kommunikationsregler som specificerar hur olika slags 
meddelande skall utformas och utbytas mellan informationssystem eller aktörssystem 
(Magoulas & Pessi, 1998). 
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3.1.1 Gynnande faktorer vid realisering av systemintegration 
Några av de gynnande faktorerna som systemintegration kan ge är; kortare ledtider, 
samlad information, mindre redundans och effektivitet. 
 
Kortare ledtider: Med hjälp av systemintegration kan ett nära samarbete mellan 
företag, kund och leverantör skapas. Genom att låta kunder och leverantörer få 
tillgång till nödvändig information från företagets system kan ett effektivare 
samarbete ske mellan de olika parterna. Kunderna kan själv kontrollera var den 
beställda varan finns i logistikkedjan. De har alltså själv tillgång till den information 
som de behöver. Likaså har leverantörerna den information de behöver, vilket kan 
vara till exempel lagerhållning, försäljning och prognoser. Detta kan i sin tur erbjuda 
större konkurrensmöjligheter och leda till att distributionskedjan kortas ned vilket 
förkortar ledtiderna och minskar kostnaderna (Magoulas & Pessi, 1998). 
 
Samlad information: Med hjälp av systemintegration kan information om produkter, 
kunder och tjänster bli tillgängligt på ett ställe. Detta kan leda till att hanteringen av 
större informationsmängder sker samtidigt, detta medför att det administrativa arbetet 
minskar (ibid).  
 
Mindre redundans: Genom att integrera sina system och eliminera manuell hantering 
kan företag undvika upprepad inskrivning av samma information i olika system, 
missförstånd, felkällor och kostnader för uppdatering av flera system (ibid).  
 
Effektivitet: Integration av system ger fördelen att kunna uppdatera information på ett 
effektivt sätt (ibid). 

3.2 Web services 
Om vi översätter web services blir det på svenska webbtjänst. Vi kommer att använda 
oss av det engelska uttrycket web services eftersom vi anser att en webbtjänst är något 
helt annat.  
 
Det finns flera definitioner av web services, nedan presenterar vi några av dem: 
 
Enligt Sleeper och Robins (2001) kan en webbtjänst tolkas som: 
”Loosely coupled, reusable software components that semantically encapsulated 
discrete functionality and are distributed and programmatically accessible over 
standard Internet protocols” 
 
Malhotra (2001) använder sig av en lite mer vardaglig definition där han säger att: 
”Web Services is a term that is being used to define a set of technologies that can be 
used to expose business functionality as a set of automated and formal interfaces”. 
 
Brown, Hart och Pawlan (2001) uttrycker web services på ett liknande sätt: 
"A Web service describes specific business functionality exposed by a company, 
usually through an Internet connection, for the purpose of providing a way for 
another company or software program to use the service". 
 
Vi har valt att använda oss av den definition som säger att en web service är: ”any 
service that is available over the Internet, uses a standardized XML messaging 
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system, and is not tied to any one operating system or programming language.” 
(Cerami, 2002 sid 8).  
 
Det framgår tydligt i ovanstående citat att det finns minst två olika synvinklar. Den 
ena beskriver mer den tekniska sidan av ordet web services, medan den andra tar upp 
användningsområdet. Det första citatet är väldigt tekniskt inriktat på hur webbtjänster 
är uppbyggda och fungerar. Enligt citatet bygger web services på en 
komponentmodell, vilken lätt kan återanvändas, samt använder sig av de vanliga 
Internet protokollen för åtkomst av tjänsten. De två senare citaten förklarar mer 
användningsområdet för en web service. Enligt dessa används en web service för att 
publicera en tjänst som företaget har, vanligtvis på Internet. Detta utförs för att andra 
företag eller program ska kunna använda sig av denna tjänst. Således går det att säga 
att teknologin som web services baseras på är ett flertal standardiserade protokoll, 
vilka används för att bygga upp en flexibel komponentmodell för olika tjänster som 
kan distribueras över Internet. Anledningen till att vi valt den definition vi valt är att 
vi anser att den på bästa sätt beskriver det vi menar med web services. Det är att web 
services skall bygga på XML och att man till det kopplar andra teknologier.  
 
Internet startade med att låta människor kommunicera med hjälp av text och grafik. 
Det som fanns var enbart statiska dokument skrivna i Hyper Text Markup Language 
(HTML) som transporterades över Hyper Text Transport Protocol (HTTP) för att 
slutligen visas i en webbläsare. Människor använder Internet varje dag till att läsa e-
post, kolla aktiekurser, läsa dagstidningar och köpa olika produkter. Till detta 
fungerar Internet alldeles utmärkt. Men den textbaserade formen av Internet gör att 
program inte kan kommunicera med varandra på bästa sätt, speciellt när det krävs att 
stora mängder data måste förflyttas. Det krävs en mer effektiv metod för att 
applikationer skall kunna kommunicera direkt med varandra och automatiskt kunna 
exekvera instruktioner som annars skulle ha körts manuellt genom en browser 
(Newcomer, 2002). Det finns idag ett stort behov av datakommunikation inom och 
mellan organisationer. Företag vill kunna exponera sin affärslogik även utanför 
brandväggarna enligt Komatineni (2002). Med hjälp av web services kan företag 
integrera med sina affärspartners och bygga upp ett business-to-business (B2B)-
förhållande, de kan även koppla ihop sina system med huvudkontor eller andra 
avdelningar inom den egna organisationen för att kunna dela på applikationer 
(Enterprise Application Integration – EAI) (Vidgen, Avison, Wood & Wood-Harper, 
2002). 
 
Ordet web services står inte för tjänster till en slutanvändare utan till ett system, vilket 
innebär att web service teknologin är transparant för en slutanvändare. Detta betyder 
att allt som sker mellan två system är osynligt för slutanvändaren. Dess funktionalitet 
kan vara så enkel som att räkna samman två tal eller komplext genom att hantera 
beräkningar på hela system och dess relationer, enligt Dietel & Dietel (2002). 
 
En web service kan skapas i vilket programmeringsspråk som helst, eftersom de är 
operativ-, plattforms- och programspråksoberoende. En av anledningarna till att alla 
web services kan kommunicera med varandra är att de ”pratar” samma språk, XML. 
Web services använder XML för att beskriva sitt gränssnitt och för att koda sina 
meddelanden (Systinet, 2002). 
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Vidare bör en web service bestå av två egenskaper, den bör vara självbeskrivande och 
upptäckbar. Självbeskrivande innebär att tjänsten bör innehålla läslig dokumentation 
som beskriver tjänsten, detta för att underlätta integration av tjänsten för andra. 
WSDL-protokollet används för detta ändamål. Upptäckbar innebär att när en tjänst 
skapats bör denna vara lätt att publicera, detta för att andra intresserade parter ska 
kunna hitta tjänsten, UDDI erbjuder denna egenskap (Cerami, 2002). 
 
Som redan nämnts tidigare, bygger web services på en gammal trend. Med denna 
trend menas att det finns ett antal olika teknologier som uppkommit och som erbjudit 
liknande lösningar som web service teknologin erbjuder idag (Höij, 2002). Det finns 
några teknologier för att anropa tjänster över ett nätverk, tjänster som är plattforms- 
och språkoberoende och som man inte behöver veta hur de är implementerade, utan 
endast deras gränssnitt. Det finns även teknologier för att få kommunikation mellan 
olika system, som ger möjlighet att dela upp stora system till mindre delar för lättare 
hantering. Med hjälp av några teknologier kan man återanvända sina gamla system, 
när ett nytt skapas. Alla dessa trender har funnits länge och tidigare teknologier som 
erbjudit dessa lösningar är exempelvis Common Object Request Architechture 
(CORBA), Distributed Component Object Model (DCOM), Remote Procedure Call 
(RPC) med flera (Olsson, 2002). Den stora skillnaden mellan dessa och web service 
är dock att de inte nått upp till vad de utlovat. Det är här som web service har en stor 
utmaning som den måste klara av. Web services handlar om att bryta ner det stora, 
oöverblickbara till det mindre och hanterbara. Stora affärssystem, med enorma 
mängder kod och funktionalitet blir lätt omöjligt att både underhålla och utveckla om 
allt går i vartannat. Därför har trenden bland stora system länge varit att arbeta med 
komponenter, där varje komponent samverkar med andra komponenter på ett 
standardiserat sätt. För att få en bättre bild över del olika delarna som ingår i web 
services visar vi nedan (Figur 1) på web services uppdelat efter format, services och 
network. Bilden visar att det format som man använder sig av i web services är XML. 
Det är ett vanligt format för att presentera data och information. De services som 
ingår i web services är UDDI för att publicera web service, WSDL för att hitta och 
SOAP för att binda. Det nätverk som man använder sig av är Internet eller det interna 
nätverket. 
 
 
 
 
 
 

 
Format 

XML (Format) 
Ett vanligt format för att presentera data 
och information. Denna data kan enkelt 
manipuleras för att möta 
presentationskraven från den anropande 
applikationen.  

 
 
 
 
 
 

Services 

UDDI (Publicera) 
En registertjänst som listar applikationer, 
som erbjuder tjänster 
WSDL ( Hitta) 
Ett protokoll som tillåter applikationer att 
hitta en tjänst och komma överens om hur 
data och tjänster bör delas och 
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åskådliggöras. 
SOAP (Binda) 
Ett protokoll som tillåter applikationer att 
komma överens om hur kommunikation 
av data och tjänster bör genomföras. 

 
 
 
 

Network 

Internet 
Internet som använder sig av TCP/IP och 
andra nätverksprotokoll, tjänar som det 
vanliga nätverket för webbaserade 
applikationer.  
Internt nätverk 
Det interna närverket använder sig också 
av TCP/IP, men är till för intern bruk av 
applikationer och deras system.  

 
Figur 1 En enkel beskrivning över de olika delarna som ingår i en web services (Clabby, 2002). 

3.2.1 Arkitektur 
Vi kommer här att kort beskriva arkitekturen kring web services. Arkitekturen består 
av tre standarder som tillsammans skapar en web service. Dessa är SOAP, WSDL och 
UDDI. Dessa tre standarder möjliggör en kommunikation mellan en web service och 
en anropande applikation på ett system, där kommunikationen är oberoende av 
programmeringsspråk, operativsystem och hårdvaruplattform (Cerami, 2002). 
 
Standarden SOAP tillhandahåller en kommunikationsmekanism mellan en web 
service och en applikation, standarden WSDL erbjuder en gemensam metod för att 
beskriva en web service för andra program och standarden UDDI gör det möjligt att 
söka efter en specifik web service. När dessa tre standarder slås samman kan en 
utvecklare skapa en applikation, som erbjuder en tjänst och vidare kan denna tjänst 
publiceras på webben (ibid). Figur 2 visar relationen mellan de olika standarderna. En 
enkel beskrivning av dessa tre standarder följer.  
 

UDDI
Register

WSDL
SOAP

Web service

UDDI
Register

Klient dator

SOAP

1

2

5

1

2 3 4 5

1

 
Figur 2 SOAP, UDDI och WSDL i interaktion med varandra för att nå en web service. 
 

1. Klienten begär av UDDI att lokalisera en tjänst. 
2. När tjänsten lokaliserats använder Klienten den tillhörande WSDL- 

dokumentet för att få en beskrivning av tjänsten. 
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3. WSDL tillhandahåller data för att få en interaktion med Web service 
(tjänsten). 

4. Klienten skickar SOAP-meddelanden till web service och begär data. 
5. Web service svarar på dessa meddelanden och skickar tillbaka den begärda 

data. 
 

WSDL står för Web Services Description Language, och som namnet antyder har det 
skapats för att beskriva web services. I WSDL-dokumentet är det web servicens 
gränssnitt mot omvärlden som beskrivs, ej hur den fungerar internt. Man kan säga att 
WSDL är en mall för hur web services skall beskriva sina funktioner samt beskriva 
möjliga vägar att ansluta till web servicen i fråga. WSDL-dokumentet beskriver vilka 
funktioner en viss tjänst erbjuder, samt vilka datatyper som används för 
anropsparametrar och svarsvärden. Vidare beskrivs detaljer om transportprotokoll 
som skall användas för att anropa tjänsten och slutligen även var tjänsten finns 
publicerad (Cerami, 2002).  
 
SOAP står för Simple Object Access Protocol och är en standard för hur man skall 
överföra information mellan två datorer via Internet. SOAP-protokollet är en 
tillämpning av XML-standarden och enkelt uttryckt överförs ett meddelande genom 
att ett XML-dokument läggs i ett SOAP-kuvert och skickas till mottagaren. SOAP 
ingår i web services som meddelandehanteringslager. Det lämpar sig som sådant då 
SOAP är en standard för hur data packas ihop till ett strukturerat meddelande, som 
kan förstås av både avsändare och mottagare, oavsett plattform och 
programmeringsspråk.  
 
UDDI står för Universal Description, Discovery & Integration och låter personer och 
program finna tillgänglig information om web services (Newcomer, 2002). UDDI är 
egentligen två saker. Dels är det en teknisk specifikation av ett XML-baserat register, 
dels är det en publik implementation av specifikationen (Cerami, 2002). 

3.2.2 Exempel 
Vi ska illustrera detta med hjälp av att visa på hur det idag går till när en anställd på 
ett företag skall boka en affärsresa, och sen hur det kan gå till om företaget 
implementerar web services. För att företaget skall betala resan måste den anställde 
använda sig av ett reseplaneringsprogram som företaget tillhandahåller. 
 
När den anställde ska boka en affärsresa startar denna reseplaneringsprogrammet . I 
detta program ska det skrivas in vilket flightnummer samt vilken tid planet avgår. För 
att den anställde ska få reda på denna information startar han sin webbläsare för att gå 
till flygbolagets hemsida. Väl där tvingas han vanligtvis navigera genom ett flertal 
webbsidor för att hitta information om avgångstider och flightnummer. När den 
anställde har valt vilket flyg som passar bäst skriver han ner detaljerna, såsom 
flightnummer samt avgångstid på ett papper. Detta för att sedan kunna föra in 
detaljerna i företagets reseplaneringsprogram (Ryman, 2000). 
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Figur 3. En anställd ska boka en resa via ett reseplaneringsprogram. Eftersom det inte finns någon 
koppling mellan detta program och flygbolagets hemsida blir den anställde tvungen att manuellt 
kopiera flightnummer samt tid för avgång till reseplaneringsprogrammet. 
 
Exemplet som illustreras i figur 3 visar svårigheterna med hur Internet fungerar idag. 
En lösning på detta problem skulle kunna vara att företagets reseplaneringsprogram 
blev integrerat med flygbolagets system. 
 
Antag att flygbolaget har valt att implementera en webbtjänst för att tillhandahålla en 
lista med information kring flygningarna mellan två orter, samt möjligheten att boka 
biljetter. Reseplaneringsprogrammet kan nu programmeras till att automatiskt erhålla 
listan från flygbolagets webbtjänst och därigenom eliminera kravet att användaren 
själv söker rätt på den information som krävs. Genom att integrera listan över 
flygningar i programmets egna Graphical User Interface (GUI) kan de anställda direkt 
välja sitt flyg utan att skriva in något i programmet (se Figur 4) (Ryman, 2000). 
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Web service
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programmet
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Figur 4. Figuren utvecklar exemplet som tas upp i figur 3 genom att det reseplaneringsprogram, som 
den anställde använder för att boka en resa, har en koppling via företagets server till flygbolagets server 
via en web service. Detta underlättar för den anställde, eftersom flygbolagets alla avgångar visas direkt 
i reseplaneringsprogrammet och kan bokas därifrån. 
 
För att understryka användningen av web services i ett större sammanhang införs 
förutom flygbolagets web service även hotellboknings- och biluthyrningstjänser till 
reseplaneringsprogrammet. Programmet kan nu användas för att boka rum och hyra 
bil i samband med flygbokningen till en destination, utan någon hjälp av en resebyrå 
(Ryman, 2000). 
 

 
Figur 5. Figuren utvecklar exemplet som tas upp i Figur 3 och visar hur den anställde efter valet av 
flyg även kan boka hotellrum samt bil genom web services, tack vare att den står i kontakt med flera 
andra företags web services. 
 
Vid användning av många olika webbtjänster, kan komplexa kedjor av dessa bildas 
för att tillsammans dela upp ett stort problem i mindre delar, där var och en löser sin 
specifika uppgift. Med hjälp av detta kan mycket komplexa tjänster skapas, som flera 
olika företag och organisationer står bakom.  
 
Implementeringen av en web service är helt upp till det företag som ska publicera 
tjänsten. Enda kravet är att en beskrivning av tjänsten i form av ett WSDL-dokument 
finns tillgängligt. Detta ger en stor frihet till företagen gällande vilken 
implementationsmetod som kan användas, samt att det innebär att web servicen är 
helt oberoende av plattform och programmeringsspråk. Beskrivningen av tjänsten via 
ett dokument är något som inte existerar i de redan befintliga RPC-metoderna, såsom 
Common Object Request Broker Architecture (CORBA) och Remote Method 
Inovication (RMI). CORBA använder sig av Interface Definition Language(IDL) för 
att beskriva gränssnittet mot tjänsten. Denna fil måste klienten få tillgång till, men det 
finns inget automatiserat sätt att genomföra det på. RMI använder sig av ännu mer 
primitiva metoder, såsom gränssnittsfiler och automatgenererade klasser, vilka måste 
skickas till klienten (SunProfessional Services, 2001). 
 
I figur 6 visar vi på hur en typisk företagsstruktur med web services implementerat 
kan se ut (Newcomer, 2002). Bilden visar att det ute på Internet finns olika web 
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services. Dessa vill företag kunna ta in i sitt system för att kunna koppla ihop flera 
olika system. För att inga obehöriga ska kunna komma in i systemet och att det ska 
skyddas på ett bra sätt använder företag sig av en brandvägg. 
 

 
Figur 6. En typisk företagsarkitektur där företaget delar ut ett flertal tjänster via ett antal web services. 
Företagets system skyddas av en brandvägg som endast släpper igenom behörig trafik, exempelvis 
http-meddelanden.  
 
Specifikationen visar på hur man kan bygga ett distribuerat register för att lagra 
information om organisationer och web services. I registret kan man beskriva alla 
sorters tjänster, allt från e-mail adresser och enstaka webbsidor till SOAP- och 
CORBA-tjänster. Registret bygger på öppna standarder genom att implementationen 
lagras i ett XML-format (Cerami, 2002). 
 
Den funktion som UDDI har är att upptäcka tjänster. Information om organisationer, 
data om klassificering av organisationer och tjänster samt teknisk information om 
tjänsten med pekare till WSDL-dokument eller liknande lagras i UDDI. Med hjälp av 
denna information kan tjänsteanvändare, både personer och program, leta efter 
lämpliga tjänster att använda (Cerami, 2002) (Newcomer, 2002). 

3.3 Fördelar och nackdelar med web services 
En web service kan skapa både fördelar och nackdelar för de företag som använder 
sig av det. Bland fördelarna finns kort utvecklingstid då tjänsten är färdig och allt som 
behövs är integration, vilken är enkel och standardbaserad. Om många web services 
publiceras i framtiden blir möjligheten att göra fler integrerade tjänster tillgängliga för 
användare stor. Detta kan skapa mervärde för både företaget och användaren 
(Cooney, 2002). 
 
De största problemen med web services just nu är att det saknas standarder kring hur 
transaktioner och säkerhet skall hanteras. W3C arbetar på standarder för kryptering 
etc, men specifikation saknas (SunProfessional Services, 2001). 
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Bland problemen finns det faktum att man som köpare av en tjänst blir beroende av 
det företag man köper tjänsten från. Om företaget exempelvis går i konkurs kan inte 
tjänsten användas längre (Cooney, 2002). 
 
Att använda den redan befintliga Internetinfrastrukturen ger lägre pris än att skapa 
dedikerade nätverk. De webb och applikationsservrar som nu används kan skicka och 
ta emot SOAP (Komatineni, 2002). Dessutom ger web services enkel integration av 
system. Redan hösten 2001 såg många IT-ansvariga just integration som en av de 
största fördelarna med web services (Wong, 2002). 
 
Tack vare att web services är standardbaserade kan man bygga tjänsterna i valfritt 
ramverk (ex. SunONE eller Microsoft .NET), för valfri plattform (ex. Mac OS eller 
Linux), i valfritt språk (ex. J2EE eller Perl) och i valfritt utvecklingsverktyg (ex. Forte 
for Java eller Oracle JDeveloper). Valfriheten är mycket stor (Cooney 2002). 

3.4 Diskussion av litteratur 
I litteraturen beskrivs hur web services fungerar och hur en web services är 
uppbyggd. Nedan vill vi mer konkret visa på de visioner, fördelar och nackdelar vi 
hittat i litteraturen. Detta gör vi i en lodrät analys. Vi börjar dock med att ge 
litteraturens definiton på web services.  

Definition 
I litteraturböcker skrivs det om web services som en teknologi som innehåller fyra 
olika delar. Dessa är SOAP, WSDL, UDDI samt XML. Men enligt Cerami (2002) bör 
en web service vara självbeskrivande och upptäckbar. Cerami ger sin definition av 
web services. Denne lyder:”any service that is available over the Internet, uses a 
standardized XML messaging system, and is not tied to any one operating system or 
programming language.” (Cerami, 2002 sid8). 
 
Vi tolkar detta som att en web services inte behöver innehålla just dessa delar men att 
dessa fyra utan tvivel är de vanligaste för att bilda en web service.  

Vision 
I vårt teorikapitel visar vi på ett exempel som Ryman (2002) tar upp där han visar på 
hur ett reseplaneringsprogram med hjälp av web services skulle kunna fungera. Man 
ska som kund kunna gå in i ett reseplaneringsprogram som är kopplat till flygbolaget 
via web services. Det ska även finnas kopplingar till biluthyrare, hotell och taxi. 
Kortfattat är tanken att man ska kunna koppla flera olika funktioner till ett och samma 
program över Internet. 
 
Vi ser detta exempel som visionärt och vi anser att det inte visar på hur web services 
fungerar idag. Vi anser att det säkerligen skulle kunna fungera på detta sätt i 
framtiden, men som det ser ut idag saknas stora delar för att detta skulle kunna vara 
möjligt. Detta eftersom den litteraturen vi läst inte tar upp något om säkerheten utan 
hur det skulle kunna fungera, alltså visionärt. 

Fördelar 
En av fördelarna som litteraturen tar upp är att utvecklingstiden till en färdig tjänst 
kortas ner, med hjälp av web services. Det som krävs är enkel och standardiserad 
integration enligt Wong (2002). Desto fler web services som publiceras i framtiden 
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desto större blir möjligheten att göra fler integrerade tjänster tillgängliga för 
användare. Cooney (2002) menar att detta skapar mervärde för både företagen och 
användaren. Litteraturen tar även upp kortare ledtider som en stor fördel. Cooney 
(2002) talar om web services som något som är helt standardiserat och pekar på att 
detta är en stor fördel med web services.  
 
Vi instämmer i att kortare utvecklingstid kommer att resultera i bättre pris på tjänster. 
Vidare verkar det troligt att web services leder till enklare integration för företag, 
vilket i sin tur ger användarna stora fördelar. Eftersom integrationen kan ske snabbare 
och effektivare ger det fördelar även för användaren i form av kortare ledtider.  

Nackdelar 
Cooney (2002) talar om det beroende som skapas mellan den som tillhandahåller en 
web services och köparen. Han menar att om säljaren av tjänsten går i konkurs eller 
om tjänsten inte finns tillgänglig när köparen behöver den innebär detta ett stort för 
problem för köparen. Sun Professional säger att de största problemen med web 
services just nu är att det inte finns några standarder kring transaktioner och 
säkerheten. 
 
Vi anser att detta är ett stort problem, men vi tror att det går att lösa genom 
standarder. Vi anser att det idag skrivs för lite i litteraturen om det som Sun 
Professional (2001) säger är de största problemen med web services, transaktioner 
och säkerhet. Om litteraturen skulle ta upp mer om detta och beskriva de delar som 
ännu inte fungerar skulle det nog vara lättare för företagen att använda sig av web 
services. Detta för att de då vet var bristerna är och kan anpassa användandet efter det. 
Idag fungerar web services bra internt och för många företag skulle kanske detta 
räcka. 

3.5 Sammanfattning 
Web services är ett nytt sätt att integrera system. Sammankopplingen sker över 
Internet och med standardbaserade teknologier som SOAP, WSDL och UDDI. Med 
hjälp av exempelvis dessa tre teknologier kan man bygga web services som kan 
anropas och användas av alla operativsystem, programspråk och klienttyper. Detta 
kan ske då alla teknologierna bygger på den öppna standarden XML (eXtensible 
Markup Language) vilket gör att de dokument som produceras kan göras helt 
plattformsoberoende. Teknologierna möjliggör också att ett program självt, utan 
mänsklig inblandning, letar upp de web services det behöver för att utföra sina 
uppgifter. Programmet kan sedan självt förhandla med web servicen om tjänstens pris 
och sedermera anropa den och använda dess resultat.  
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4 Empiri 
Här presenterar vi resultaten från de intervjuer vi gjort med våra respondenter i form 
av en lodrät analys. Konsultföretagen presenteras för sig och användarföretagen för 
sig. Vi presenterar intervjuerna utifrån tre kategorier. Dessa kategorier är vision, 
fördelar och nackdelar. Vi börjar med en kort beskrivning av respektive företag innan 
vi presenterar deras svar.  

4.1 Konsulter 
Tre olika konsulter som utvecklar web services på tre olika företag har intervjuats. Vi 
har valt att namnge dem som Konsult A, B, respektive C. Orsaken till detta är att en 
del svar har varit respondenternas personliga synpunkter och inte företagets. 

4.1.1 Konsult A 
Konsult A är världsledande på applikationsinfrastruktur och tillhandahåller en 
komplett plattform för att bygga och integrera företagsapplikationer till mer än 13 000 
kunder runt om i världen. 

Definition av web services 
För Konsult A handlar web services till stor del om integration och att kunna skapa 
löst kopplade gränssnitt mellan olika teknologier, vilket gör att förändringar i ena 
systemet inte behöver påverka det system man integrerar med, eller tvärtom.  

Användning av web services 
Konsult A anser att web services framför allt är lämpat för större organisationer. Det 
är i de stora verksamheterna som man verkligen kan göra en effektivisering och tjäna 
stora pengar på att göra en förändring. Många stora organisationer vill upplevas som 
ett företag, till exempel Ericsson. Man har flera olika divisioner inom företaget som 
lever som helt fristående företag. För att kunna upplevas som ett enda företag från 
kundernas synvinkel är det viktigt att integrera de olika sektionerna med varandra. 
Trots att det är i större organisationerna som de största effektiviseringarna kan göras 
genom en integrationsinfrastruktur är det sannolikt att även små aktörer kan tycka att 
det är värt att använda den här typen av integration, menar vår respondent. Konsult A 
vill inte utesluta någon från att inte vara beroende av web services, men menar att det 
är helt beroende av vilka behov man har. Är det ett tjänsteföretag som utgår från ett 
system och inte behöver integrera flera system, är självklart behovet väldigt litet. 
Konsult A säger att web services idag används främst för den interna integrationen. 
Användning av web services idag är ganska vanligt. Under ungefär 5-6 år har man 
jobbat med en flerskiktad arkitektur. Där finns integration i ett skikt, applikationer i 
ett annat och ett presentationsskikt i ett tredje. Mellan skikten har många utvecklat 
web services, för att göra renare gränssnitt mellan skikten och göra det tekniskt 
oberoende.   

Vision 
Konsult A talar om att förändringar i olika system inte ska behöva spela någon roll. 
Det de försöker åstadkomma är att det mer grafiskt ska kunna gå att titta på sina 
affärsprocesser och rent grafiskt sätta ihop dem samt även driftsätta dessa 
affärsprocesser. Detta för att man ska kunna ha ett system som är dynamiskt, där man 
beskriver en process och därmed kan interagera den med användare likväl som med 
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bakomliggande system. Det ska inte spela någon roll om det är interna eller externa 
aktörer på andra sidan brandväggen. För att kunna göra det på ett sådant sätt där du 
enkelt kan skapa om dina processer allt eftersom organisationen förändras så är det 
här med web services en av de viktiga komponenterna, just för att inte behöva ändra 
på gränssnitten och ha ett mindre beroende mellan affärsprocesserna och de system 
man interagerar med.  
 
Konsult A kunde inte svara på när de tror att web services kommer att vara klart och 
kan fungera i sin helhet. De tror inte att det enbart kommer att vara web services som 
gäller i framtiden, just därför att det finns gamla system, och man måste ju trots allt 
implementera web services. Man vill inte utveckla en gammal produkt så pass mycket 
att den direkt integrerar med web services. Däremot kan det till exempel vara så att 
man använder en applikationsserver med ett web services-gränssnitt för att lättare 
kunna kapsla en stordator. Om man eventuellt tänker sig stordatorn och sen till den 
använder en traditionell adapter för att prata mot till exempel KIX, som finns på 
stordatorn, har man en ganska tajt integration där man har transaktionskontroll och så 
vidare. Men det man publicerar för utomstående eller internt i organisationen är en 
web service som utför den tjänsten på stordatorn. Därför tror man inte att stordatorn i 
sig kommer att innehålla web services utan man måste integrera med något verktyg 
som kan möjliggöra web services. Det innebär att det fortfarande blir ett visst 
integrationsarbete. När man väl har gjort det en gång, har man skapat en web service 
”ovanpå det”. 

Fördelar  
Fördelarna är att kunna skapa löst kopplade gränssnitt mellan olika teknologier som 
gör att förändringar i ena systemet inte behöver påverka det system man integrerar 
med, eller tvärtom. Löst kopplad integration är där den egentliga nyttan kommer in. 
Systemen kan vara interna eller externa aktörer på andra sidan brandväggen. För att 
du enkelt ska kunna skapa om dina processer vartefter organisationen förändras är 
web services en av de viktiga komponenterna då gränssnitten inte behöver förändras.  
 
En annan fördel är möjligheten att enkelt kunna beskriva gränssnittet via WSDL. Web 
services har dessa teknologier, dels för att kunna ha ett UDDI-register för att 
publicera tjänster och dels WSDL:en som beskriver hur du interagerar med själva 
tjänsten. Detta gör att man kan publicera tjänsten och göra den lättillgänglig för 
externa parter. Kunderna behöver inte ”gräva ner sig i” den applikation som man 
levererar gränssnittet till. Den som vill interagera med systemet kan utifrån den 
beskrivningen lätt förstå hur de ska komma åt informationen. Tidigare behövde man 
applikationskunskap om den specifika applikationen.  
 
Det man har lärt sig är att verksamheten förändras sju gånger snabbare med web 
services än vad IT lyckats förändra sig. IT är ett konkurrensmedel för många 
verksamheter. Exempelvis inom bank- och finanssektorn, där de i stort sett har samma 
möjligheter att sälja exakt samma produkter, är istället det som differentierar 
produkterna hur dessa lösningar paketeras ihop och hur de skapar erbjudanden till 
kunderna. Ett sätt att differentiera sig för ett företag kan vara att till exempel erbjuda 
självservice för kunderna. Det handlar om att kunna anpassa sig till kundens och 
marknadens behov på ett snabbt sätt. Det kan ge stor effekt att ha möjlighet att kunna 
”anpassa kostymen” efter konjunkturen. Då gäller det att man kan automatisera 
många processer. Integration ska vara enkel så att förändringar bara behöver göras på 
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ett ställe. Löst kopplade system innebär att man kan satsa på en teknologi som även 
om den inte håller hela vägen, kan överleva, tack vare att gränssnittet mot systemet är 
enkelt. Web services blir helt enkelt ett sätt att skydda sina egna investeringar. Web 
services kortar även ledtider ganska ordentligt. En kortare process gör att kunden blir 
nöjdare än vid flera manuella steg där en process kan ta upp till flera veckor.  

Nackdelar 
Det finns situationer där web services inte är den bästa lösningen, till exempel vid 
transaktionskontroller då man vill ha en viss prestanda. Då väljs web services bort.  
 
Säkerheten är en stor nackdel. Ett exempel på det är att om man skickar ett 
meddelande kan det vara svårt att ha det helt krypterat. Man måste kunna titta på vem 
det är som skickar det, samtidigt som innehållet ska vara krypterat. Om man paketerar 
upp ett meddelande är det läsbart för vem som helst. Men Konsult A tror ändå att allt 
som efterfrågas går att lösa om man bara kommer överens om standarder. 

4.1.2 Konsult B  
Konsult B är ett svenskt IT-konsultföretag som levererar kvalificerade åtaganden 
baserade på systemutveckling och teknikrelaterade tjänster. Konsult B har såväl djup 
branschkunskap som kompetens inom den senaste tekniken.  
 
Konsult B har sedan starten 1990 utvecklat en regional närvaro och har idag ca 170 
anställda på nio orter, från Umeå i norr till Lund i söder. Största kontoren finns i 
Sundsvall, Stockholm och Göteborg.  
 
Konsult B erbjuder kvalificerade lösningar inom fyraverksamhetsområden vilka är: 
Systemutveckling/Systemintegration, Teknik/Infrastruktur, Produktförsörjning och 
Datordrift/Helpdesk. 

Definition av web services 
Konsult B beskriver web services som komponenter som publiceras inom, mellan och 
utanför organisationer så att man kan integrera. De görs tillgängliga på ett 
standardiserat sätt. Web services kan vara så mycket, en liten komponent eller 
ingången till ett helt ERP system åt ett företag. Grunden är att det är ett standardiserat 
sätt att komma åt en komponent. Man slår upp den och letar den i UDDI-katalogen.  

Användning av web services 
Grundförutsättningen för att använda sig av web services är att det är standardiserat 
och att det går via Internet och Internetprotokoll. Det är ett protokoll som är öppet. 
Web services är bara en detalj i det stora för att system ska kunna kommunicera med 
varandra. Idag är det många gånger med till exempel en order att man skriver in den i 
ett system, skriver ut den, faxar den till leverantören som i sin tur skriver in den i sitt 
system. Det är externt, det ännu vanligaste är inom företag och det är här som behovet 
har fötts, när företag kanske har 80 system och hälften ska prata med varandra.  
 
Konsult B tror att web services är här för att stanna, men att det ändå är en bit kvar. 
Man får se det som en liten del i det stora. Det används i väldigt liten utsträckning och 
det beror på att det är en liten ”skitkomponent”. Idag är det modiga människor som 
gör något åt alla system. Det krävs insikt och stor kunskap, men det är en enorm 
affärsfördel om man inför web services. 
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Vision 
Enligt Konsult B är målet med web services när det inte längre behövs någon 
integrationspunkt och när system kan prata direkt med varandra. Web services 
befinner sig i tre steg. Steg ett innebär att man för in det internt i ett företags 
applikationsutveckling. Det krävs då inte speciellt hög säkerhet. Bristen på säkerhet 
hanteras i steg två, ett relationskontrakt görs mellan företagen. Steg tre är framtiden, 
när man kan springa ut på en UDDI-server på Internet och tar ner och bygga in en 
web services i det egna systemet. Microsoft, Bea Systems och IBM har idéer om hur 
man ska lösa detta. Det är svårt att veta när web services är klart, gissningsvis inom 
fem år. Konsult B tror absolut att web services är här för att stanna och att det man 
vill publicera kommer att publiceras via web services. 

Fördelar 
Web services är en standard. Man har byggt en komponent som kan användas av 
flera. Inom företaget kan man utbyta information mellan olika fallanger, som till 
exempel Microsoft, Sun osv. Web services ger stora affärsfördelar. 

Nackdelar 
Nackdelarna med web services är att det inte är färdigt ännu. Idag krävs det ett stort 
arbete, stor insikt och mycket kunskap för att kunna införa web services i en 
organisation.  

4.1.3 Konsult C 
Konsult C är ett IT-konsultföretag med inriktning på webbaserade publicerings- och 
informationshanteringsystem. Företaget arbetar främst med den egenutvecklade 
produkten som är en utvecklingsplattform för webbplatser där användarna själva kan 
administrera sina webbplatser. Plattformen är en robust lösning med hög prestanda 
som är lämplig för alla, oavsett företagets storlek och användarnas tidigare 
programmeringsvana.  
 
Konsult C grundades i Stockholm våren 2002. Deras affärsidé är att erbjuda företag 
och organisationer möjlighet att själva skapa avancerade webbplatser utan 
förkunskaper inom programmering.  

Definition av web services 
Web services är tjänster på Internet för att nyttja applikationer på annan server. 

Användning av web services 
Konsult C anser att web services passar bäst för större organisationer som har mycket 
kommunikation mellan applikationer, interna såväl som externa. Konsult C tycker att 
de företag som inte behöver kommunicera mycket med andra system inte har så stort 
behov av web services. Web services används inte i så stor utsträckning ännu, få har 
ännu implementerat det. Men det är mycket prat och nyfikenhet kring web services 
och med det intresset som ändå finns tror Konsult C att många utvecklare snart 
kommer att nyttja web services, åtminstone i små projekt och inom en snar framtid. 

Vision 
Konsult C anser att målet med web services är att  korta ned utvecklingstid och att 
underlätta kommunikation mellan olika system. Konsult C tror att web services 
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kommer att fungera i sin helhet om cirka tre till fem år. Respondenten tror absolut att 
web services är här för att stanna. Idag finns inga andra alternativ för att integrera 
system, utan många måste bygga från grunden vilket innebär att system A inte kan 
kommunicera med system B, utan ett integrationsprojekt måste göras. Web services 
skulle kunna lösa detta mycket smidigare och det är ett steg i rätt riktning för att få 
applikationer att kommunicera.  

Fördelar 
Fördelarna med web services är att man kan nyttja annans kod. Om en person 
exempelvis har skrivit en funktion som räknar ut vilka år som är skottår och man 
behöver just en sådan funktion så kan man istället för att skriva om en liknande 
funktion nyttja denna web service. Man sparar då tid genom att slippa göra en egen 
sådan funktion. Å andra sidan kan man ha alla sina applikationer och dess kod samlad 
på ett och samma ställe, men låta flera av sina kunder nyttja all denna kod och alla 
applikationer. Uppdateringar som behöver göras behöver bara göras på ett ställe. 
Konsult C menar även att web services ger stora affärsfördelar, kortare ledtider samt 
att man sparar både tid och resurser. 

Nackdelar 
Nackdelen kan vara att man förlitar sig på annans kod och att den tjänsten finns 
tillgänglig 24 timmar om dygnet. Om den tjänsten inte är tillgänglig när man behöver 
den eller om företaget som tillhandahåller tjänsten går i konkurs kan i värsta fall ens 
system vara ur funktion. En annan nackdel som respondenten pekar på är att web 
services inte används i så stor utsträckning idag. Det är egentligen ingen standard 
ännu och få har implementerat det. De saknas standarder för till exempel säkerheten. 
Konsult C tror även att många nog är rädda för att ”hoppa på” den nya trenden innan 
det finns ordentliga standarder för det. En annan nackdel är nog det arbete som krävs 
vid införandet av web services. 
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4.2 Användare 
Fyra olika användare av web services på fyra olika företag har intervjuats. Vi har valt 
att namnge dem som Användare D, E, F respektive G. Även här är orsaken till detta 
att en del svar har varit respondenternas personliga synpunkter och inte företagets.  

4.2.1 Användare D 
Användare D är en högteknologisk verkstadskoncern med avancerade produkter och 
en världsledande position inom utvalda områden. Med representation i 130 länder 
spänner verksamheten över hela världen. Koncernen har 37 000 anställda och en 
omsättning på cirka 50 miljarder kronor. Användare D’s verksamhet baseras på ett 
unikt kunnande inom materialteknik.  

Definition av web services 
Användare D definierar web services som en tjänst som är väldefinierad, man behöver 
inte veta var informationen ligger, enbart hur den skall anropas. 

Användning av web services   
Användare D har använt sig av web services i två till tre år för att få en gemensam 
affärslogik. Anledningen till att de började använda sig av web services var därför att 
det underlättar implementationen och förändringsförfarandet gällande paketerade 
tjänster. De menar att de med hjälp av web services kommer att kunna göra 
förändringar i snabbare takt, framför allt kan alla ta del av förändringen omedelbart 
när den implementeras. När Användare D ska ta fram en ny web services sätter de sig 
ned med ”ägaren” till affären och tittar tillsammans på vilken affärslogik som skall 
paketeras. De definierar scheman samt metoder runt tjänsten. De dokumenterar också 
hela tjänsten för att kunna få kunskap om den data och affärslogik som ligger till 
grund för den informationen som skall utväxlas. Användare D menar att alla 
plattformar som finns i företaget ska kunna kommunicera med varandra. Om man 
skiktar applikationerna rätt och då över alla plattformar, har man mycket att tjäna 
internt, säger vår respondent. Detta ger sedan en möjlighet att exponera det man 
önskar externt. 
 
Sammanfattningsvis tycker respondenten att det är viktigt att man har en klar bild 
över businessmodeller och begrepp samt att man har klara ägare och sponsorer. 

Vision 
Respondenten säger att de med hjälp av web services kommer att kunna göra 
förändringar i snabbare takt. Det beror på av att med web services använder alla 
samma logik.  

Fördelar 
Web services underlättar implementation och förändringsförfarande gällande 
paketerade tjänster. Om logiken förändras behöver den bara ändras på en plats och 
kommer ändå att vara åtkomlig av alla konsumenter då den produktionssätts. 
Förändringar kommer på så sätt att kunna göras i snabbare takt. En annan fördel med 
web services är att alla använder samma logik. Web services ger fördelar då man har 
en gemensam affärslogik som skall användas av många konsumenter samt mellan alla 
plattformar som finns inom företaget. 
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En annan fördel enligt Användare D är att det går snabbare att integrera gentemot nya 
konsumenter. Användare D menar att skiktar man applikationerna rätt och då över 
alla plattformar, har man mycket att tjäna internt. Det ger sedan en möjlighet att 
exponera det man önskar externt. 

Nackdelar 
De nackdelar som Användare D ser i dagens läge är det för transaktioner, felhantering 
och eventuell roll-back. Även säkerheten ser de som en nackdel. Ett annat stort 
problem med web services är att det är ett stort arbete med att komma överens om en 
gemensam namnsättning och gemensamma begrepp för web service, alltså ett 
gemensamt sätt att bygga web services på.  

4.2.2 Användare E  
Användare E är en myndighet som administrerar det svenska studiestödet, dvs. lån 
och bidrag för studier samt rekryteringsbidraget. De arbetar för att bli en 24-
timmarsmyndighet och därmed vara tillgängliga under hela dygnet. 

Definition av web services 
Enligt Användare E vilar web services på fyra fundament. Dessa är XML, SOAP, 
WSDL och UDDI-katalogen. Tillsammans bildar de ett slags ramverk som heter web 
services. För Användare E’s del är web services liktydigt med ett löst kopplat 
gränssnitt där man kan erbjuda åtkomst till saker och ting på ett väldigt öppet sätt.   

Användning av web services 
Användare E började använda sig av web services för ungefär ett och ett halvt år 
sedan, när de gjorde ett konceptuellt test på ett användningsfall. De kom fram till att 
den bästa lösningen var att använda sig utav web services. Det blev en riktig lyckträff. 
Snabba beslut togs och under våren 2002 rullades det ut på bred front.  
 
När Användare E skulle byta ut sitt talsvarssystem från en plattform som heter 
Objecta och övergå till ett annats system baserat på Envox, skulle det införas en slags 
integrationsplattform som var javaorienterad. När de höll på att titta vad kedjan: kund 
ringer in, pratar i luren via en knappsats, trycker in pinkod, skickar in en förfrågan, får 
tillbaka ett svar, exempelvis hur stor kundens skuld är. Talsyntes översätter detta till 
någon typ av ljud. Hela den kedjan ville de testa. Det hade de tänkt göra med hjälp av 
en javabaserad applikationsserver. När de började diskutera http-anropet som skulle 
göras mot denna applikationsserver kom de fram till att de kanske skulle använda sig 
av ett SOAP-anrop som är ett mer strukturerat http-anrop för att få bättre struktur. När 
det hade testat detta och sett att det fungerade började de med att byta ut det gamla 
systemet. I den överläggningen bytte de även integrationen bakåt med deras 
tjänstesystem och jobbade mot web services som fanns internt hos Användare E. Det 
andra som Användare E testade var att se hur man kunde lösa det från webbsvar. De 
har även tagit fram en web service i samarbete med A-kassorna för att få bukt med 
dem som fuskar. Användare E har etablerat en web service som de har publicerat på 
Internet där de tillåter ett antal servrar någonstans, i detta fall fyra stycken web servrar 
som står på A-kassorna, certifiera sig mot Användare E. Efter att de godkänt dem kan 
de börja ställa frågor mot deras verksamhetssystem. 
 
Användare E säger att de inte hade så stora förväntningar på web services. De ville 
istället se vad de kunde nå med det. De gör ofta det som de kallar för proof of contest 
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för att konceptuellt testa om det som de tänkte sig håller i verkligheten. De börjar 
alltid i liten skala för att se att det fungerar, utvärderar och fortsätter sen i större skala. 
Användare E tycker att man bör börja i liten skala och även dokumentera allt om hur 
det fungerar. Det är viktigt att man har all dokumentation som krävs, för att sedan 
kunna göra det i stor skala. 
 
Pararellt som Användare E tog fram de web services de använder sig av, tog de fram 
ett ramverk som innehåller ett metoddokument som utvecklare kan ta i sin hand för att 
se hur man ska göra för att utveckla en web service. Användare E arbetar på så sätt att 
om de ska ta fram en ny lösning för något använder de sig utav web service. Om de 
måste gå in och akuträtta eller förvalta en redan befintlig lösning, byter de inte ut den. 
De har som mål att bara använda sig utav web services i integration, men eftersom det 
ekonomiska läget idag är ganska ansträngt får man ta små bitar i taget. 
 
Användare E använder sig av web services där de vill etablera självtjänster mot 
privatkunder. Om Användare E vill lägga ut en ny tjänst på webben kan de även 
koppla denna till telesvar på ett enkelt sätt. De får ett öppet gränssnitt till sina tjänster 
bakåt i verksamheten. Detta ser de som en otrolig hjälp. 
 
Användare E har till sin utvecklingsmetodik och utvecklingsmiljö lagt till en 
integrationsplattform där man som talsvarsutvecklare jobbar över web services. 
Microsoft ska skriva ramverket för webbutvecklare.  

Vision 
Totalt har Användare E, när man jobbar från webben emot dem, ungefär ett 50-tal 
tjänster/servrar mot sitt datalager. Dessa vill de flytta över så att de nås över 
javabaserade integrationsplattformen. Eftersom det kostar så pass mycket att göra det, 
har de istället sagt att om de ska gå in och rätta de tjänsterna som man ser att det 
kanske blir en veckas jobb eller mer, skriver de inte om den istället och lägger ut den 
som en web service. Då kommer de sakta men säkert att i förvaltning flytta över det 
gamla systemet till web services och integrationsplattformen. Det beräknar 
Användare E ta flera år. De har inte för avsikt att ”göra någon Big Bang” utav det 
hela utan kommer att sakta men säkert ”trycka över det”.  
 
Utöver ett samarbete med A-kassorna finns även andra, bland annat socialtjänsten, 
som har behov av att kommunicera med Användare E. Idag ringer de till dem för att 
ställa samma fråga som A-kassorna. Här ser Användare E en framtida möjlighet att 
bygga en web service på nätet som rationaliseringsåtgärd.  
 
Förutom att Microsoft och de andra jättarna inte är riktigt överens än om standards, är 
det här ett första riktigt stort steg mot att integrera på ett väldigt öppet och ärligt sätt. 
”Så visst tycker jag det här är det roligaste som hänt på senare tid när det gäller att 
integrera än andra såna här som har figurerat på senare tid”, säger Användare E.  

Fördelar 
De största fördelarna med web services för Användare E är att de får ett enkelt 
gränssnitt mellan deras olika kanaler. Om de gör någonting mot webben kan talsvaret 
direkt hoppa på samma sak utan att behöva förändra själva tjänsten. När Användare E 
började använda sig av SOAP-anropet för att få bättre struktur, blev det en riktig 
lyckträff. Talsvar har även blivit positivt mottaget hos kunderna. 
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Användare E upptäckte väldigt tidigt att de har otroliga besparingar att vinna när de 
ska publicerar verksamhetstjänster/självservicetjänster mot nätet, Internet eller 
telefonnätet. Om det tog tio dagar att publicera en tjänst igår, tar det bara en eller två 
dagar idag. För Användare E är detta ekonomiskt fördelaktigt och resulterar i enorma 
besparingar för företaget.  

Nackdelar 
Den största nackdelen är att säkerheten är bristfällig. Användare E lägger 
säkerhetsaspekten utanpå web services och använder då vanlig SSL-tunnling över 
nätet för att få en relativt säker kanal mellan sig och till exempel A-kassorna. En 
annan nackdel är att vid komplexa transaktioner är det omöjligt att kunna få veta om 
transaktionen nått fram. Möjligheten att kunna rulla tillbaka en felaktig transaktion 
saknas. ”Men frågan är om man över huvud taget ska använda det till det här”, 
tillägger vår respondent. Han anser att man försöker krama ur hur mycket som helst ur 
ett begrepp som web services. Det är kanske bättre att stanna på en viss nivå och inse 
att till andra saker där web services inte fungerar, får man ta till andra lösningar.  
 
En annan negativ del är att man måste lära sig nya tekniker och även lära sig hur man 
bygger web services-klienter. Personalen måste utbildas i detta. 
 
En tredje stor nackdel, enligt användare Användare E, är att det finns två världar inom 
web services. Microsoft går en väg och open source-världen går åt ett annat håll. 
Respondenten upplever att det blir en slags polariserad motsättning däremellan vilket 
inte är alls är bra för dem som kund. ”De borde kunna komma överens om det här”, 
menar han.  

4.2.3 Användare F 
Det är Användare F du kommer i kontakt med när du som företagare eller 
privatperson för in eller ut varor över Sveriges gräns. De samlar in tull, skatt och 
andra avgifter för de varor du handlar från länder utanför EU. Användare F samlar 
även in uppgifter som ligger till grund för utrikeshandelsstatistiken.  
 
Som statlig myndighet, strategiskt placerad utmed Sveriges gräns, övervakar de 
gränserna så att inte varor som narkotika, vapen, alkohol m.m. olagligt förs in eller ut 
ur Sverige. Bekämpning av narkotikasmuggling, storskalig alkohol- och 
tobakssmuggling samt ekonomisk brottslighet är områden de prioriterar högt. För att 
bedriva en effektiv bekämpning av brottsligheten är de beroende av din, allmänhetens 
och företagens hjälp. Användare F samarbetar även nära med andra myndigheter. 

Definition av web services 
Användare F anser att en web service kan vara vilken webbtjänst som helst. Att till 
exempel gå ut på Amazon och söka efter en bok är att använda sig av en web service. 
Idag använder Användare F inga ”SOAP-web services” men de använder sig 
definitivt av web services, anser de. Användare F menar att det är i 
marknadsföringssyfte man har  börjat använda sig av  SOAP. 

Användning av web service 
Användare F har använt sig av web services internt, fast utan SOAP-tekniken, sedan 
år 2002 för att enkelt kunna bygga ut program både internt och externt i företaget. De 
säger att de inte behöver tänka igenom alla framtida möjligheter eftersom det är så 
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pass enkelt att göra ändringar. På så sätt kan de göra förändringar allteftersom behov 
uppstår.  
 
Användare F tycker att man bör tänka på hur man ska hantera att kommunikationen 
kanske inte är 100 % pålitlig vid eventuell implementation av web services. Man bör 
även tänka över de olika säkerhetsaspekter som till exempel: kan det här programmet 
kolla vem det är som skickar det här meddelandet? och  kan vi lita på att meddelandet 
som kommer fram verkligen är det som skickades? 

Vision  
Användare F har även fortsättningsvis bestämt sig för att använda sig av den här 
sortens web services och har flera tjänster på gång, som kommunikation med andra 
myndigheter över SHS. De har även ett projekt mot Ryssland där de ska skicka 
information i XML-format över e-post. Kommunikation är liktydigt med alla typer av 
XML-tjänster för Användare F.  

Fördelar 
Utifrån den definitionen med SOAP säger sig Användare F inte ha sett några fördelar 
med web services än. De tycker dock att användning av XML till data och att skicka 
det på det sättet enbart är fördelaktigt. Vid felsökning kan man se om ett meddelande 
har fastnat och då kan man ”ta upp och titta på det direkt, istället för att sitta och 
försöka tyda krumelurer”. XML gör det smidigt att kunna ta data och sedan presentera 
den direkt på webben. Det blir väldigt lättanvänt.  
 
Användare F tycker att det medfört förändringar eftersom de nu har ett klart spår över 
hur de ska koppla ihop sina gamla och nya applikationer. De är mycket nöjda med 
detta. Tidigare har de alltid behövt bestämma hur de ska göra från gång till gång.     

Nackdelar 
Säkerheten är en stor nackdel och är långt ifrån 100 procent pålitlig. Ett exempel på 
den bristande säkerheten är att programmet inte kan kolla vem som skickat 
meddelandet och inte heller lita på att meddelandet som kommer fram inte förändrats 
på vägen. 

4.2.4 Användare G 
Användare G’s affärsidé är att vara det självklara bankalternativet för privatpersoner, 
företag, lantbruk, kommuner, landsting och organisationer genom att erbjuda ett 
kundanpassat och lättanvänt utbud av finansiella tjänster. Användare G’s 
kontorsrörelse kompletterad med Internet, telefon, postkontor och butiker gör banken 
till Sveriges mest tillgängliga bank. Användare G är en av Nordens största 
bankkoncerner. Vid årsskiftet 2002-2003 hade koncernen ca 16 000 anställda, varav 
ca 9 700 i Sverige. Användare G har ca 4,2 miljoner privatkunder i Sverige och 
ytterligare ca 3,4 miljoner privatkunder i Baltikum. 

Definition av web services 
Web services, enligt Användare G, är helt enkelt en tjänst som man lägger ut på nätet 
och som är åtkomlig via vanliga Internetprotokoll. De anser att en web service ska 
innehålla teknikerna SOAP och WSDL.  
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Användning av web services 
Användare G anser att de inte använt sig av web services direkt mycket, annat än i 
test. Inom bankbranschen tar det lång tid att anamma ny teknik. De har en tendens att 
alltid ligga efter och vänta och se hur andra gör. De har däremot börjat en del 
utbildningsprojekt samt ett internt testprojekt för att se hur web services fungerar över 
bankens arkitektur. Idag har inte Användare G ett fullskaligt projekt utåt. Det beror på 
svårigheter att anamma partners, eftersom banken går mot statliga myndigheter för att 
hämta information och liknande. Statliga myndigheter kan vara lite ”sega” på att röra 
på sig.  

Vision 
Användare G har genomfört ett testprojekt internt för att se hur web services fungerar 
över bankens arkitektur. I övrigt finns det en undersökning på riktlinjer på var man 
ska använda sig av web services inom banken.  
 
Microsoft, Sun och IBM måste bli överens. Säkerheten är den sista stora biten. Om 
man ska ställa krav för att det ska bli en utbredd standard så är det att säkerheten ska 
bli en standard.  
 
Just nu övervakar Användare G världsläget. Några mindre projekt är på gång men 
respondenten vet ingenting mer om det. ”Några gör små tester och det är nog så det 
förmodligen kommer att vara ett tag framöver.” Däremot har Användare G varit i 
kontakt med ett flertal myndigheter och ser att möjligheten till att ha en web 
servicelänk dem emellan skulle fungera bättre än de tekniker de har idag. Hittills har 
det dock inte varit någon som har hoppat på detta.  

Fördelar 
Den största fördelen som Användare G ser med web services är att enkelt kunna länka 
samman två olika system, mellan dem och en tredjepart. De säger att de inte direkt ser 
användbarheten med att länka ihop hela kedjor för att göra hela affärsprocesser och 
liknande, utan väldigt enkelt mellan två stycken externa system för att komma åt 
deras funktionalitet. Användare G säger även att web services underlättar väldigt 
mycket. Om man förut skulle hämta information från en tredje part var man tvungen 
att hyra en dedikerad lina eller att ha krypteringsboxar mellan, vilket är dyrt. Web 
services är även enkelt för programmeraren. Användare G tycker därför att det är 
mycket positivt om företag börjar använda sig utav web services. De tror inte att web 
services är svaret på ”allt” men de tror att det löser åtkomsten mellan funktionaliteter 
över Internet, vilket de inte anser att tidigare tekniker gör.   

Nackdelar 
Användare G anser inte att man ska använda sig av web services i prestandakritiska 
applikationer. Det finns flera nackdelar gällande säkerheten, men bara om det är över 
flera noder, vilket Användare G ändå inte verkar intresserad av. Web services har 
även brister med saker som har att göra med debitering osv. Den biten är inte heller 
standardiserad.  
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5 Analys  
Vårt syfte är att ta reda på om de visioner, för- och nackdelar som konsulterna samt 
litteraturen ser med web services överensstämmer med användarnas åsikter och vice 
versa. Nedan för vi en diskussion kring dessa kategorier. Vi har använt oss av en 
vågrät analys, vilket innebär att vi tagit kategori för kategori och jämfört vad 
konsulterna, användarna och litteraturen säger om de olika kategorierna, för att 
urskilja likheter och skillnader.  

5.1 Vision 
Konsult A, B och C talar om att visionen med web services är att man inte längre 
behöver använda sig av en integrationsplattform. De säger alla att det idag inte går att 
börja använda web services på gamla system utan att det fortfarande krävs ett visst 
integrationsarbete. Detta är något som Användare E också talar om. De säger själva 
att det inte kommer att kunna göras över en natt utan att det är ett arbete som kommer 
att ske under en längre tid, eftersom det trots allt är ganska kostsamt. Inga av de 
övriga användarföretagen har tagit upp något om det här. I det exempel som Ryman 
(2000) tar upp i litteraturen krävs ingen integrationsplattform. När man läser 
litteraturen får man en bild av att web services skulle fungera helt felfritt och vi anser 
att litteraturen är mer visionär och pekar på det som web services kan bidra med den 
dagen då det fungerar helt och fullt och är bristfällig i att ta upp vad som krävs för att 
det skall fungera. 
 
Konsult A och Användare D ser web services som något som kommer att innebära att 
förändringar i system A inte kommer att påverka system B. Detta kommer att leda till 
att förändringar kan göras i snabbare takt samt att alla kan ta del av en förändring 
samtidigt. Där ser vi en likhet med reseplaneringprograms-exemplet som Ryman 
(2000) tar upp i litteraturen. Där kan man på ett tydligt sätt se att när leverantören av 
olika tjänster i reseplaneringsprogrammet gör förändringar får kunden ta del av dem 
direkt efter att de genomförts. Alla användare kan ta del av förändringen samtidigt.  
 
Konsult B säger att ett mål med web services är att i framtiden kunna gå ut på en 
UDDI-server på Internet och hämta ner de funktioner man behöver till sitt eget system 
och sedan bara bygga in det. Det kan likställas med exemplet som visar på hur man 
hämtar olika funktioner till sitt eget system från en UDDI-katalog. Här är ett bra 
exempel om man använder ett reseplaneringsprogram som det Ryman (2000) tar upp 
och vill kunna koppla olika funktioner till detta program. Då kan man gå ut på en 
UDDI-katalog och hämta hem de funktioner man vill använda sig av. Det går då att 
koppla funktioner som att kunna boka hyrbil, hotell samt taxi till det egna systemet 
om det finns funktioner för detta utlagda på en UDDI-server.  
 
Konsult C tar upp att ett mål med web services är att kommunikationen mellan olika 
system underlättas. Användare E och G pratar även de om just detta. Användare E ser 
möjligheten i att i framtiden kunna ha samarbete med fler myndigheter än de har i 
dagsläget. Användare G hoppas på att fler myndigheter sätter sig in i och börjar 
använda sig av web services i framtiden. En annan vision som Konsult C ser med web 
services är kortare utvecklingstid för tjänster. En grundförutsättning för integration är 
att göra konceptualiseringar över de förhållanden som finns mellan de olika 
informationssystemen som ska integreras, enligt Magoulas och Pessi (1998). Detta 
stämmer väl överens med Konsult A’s vision. Det de försöker åstadkomma är att 
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kunden mer grafiskt ska kunna titta på sina affärsprocesser och rent grafiskt kunna 
sätta ihop dem.  
 
Vi frågade konsulterna när web services skulle kunna tänkas fungera helt och fullt. 
Konsult A kunde inte svara på denna fråga och Konsult B och C vågade bara gissa sig 
till att det kommer att vara uppfyllt inom fem år. Användare G hoppas på att 
MicroSoft, Sun och IBM kommer överens om standarder kring web services, framför 
allt för säkerheten. De tror att det är ett krav för att web services ska kunna växa.   
 
Sammanfattningsvis anser vi att de konsulter och användare vi har intervjuat pratar 
om att målet med web services handlar om att integration av system blir lättare och att 
förändringar kan ske i snabbare takt. Vår uppfattning är att exemplet i litteraturen 
överenstämmer med användarnas och konsulternas vision om hur web services ska 
fungera i framtiden.   

5.2 Fördelar 
De fördelar som Magoulas och Pessi (1998) tar upp är först och främst att web 
services leder till kortare utvecklingstid, då tjänsten är färdig och allt som krävs är 
enkel och standardiserad integration. Detta kan vi jämställa med det som konsult C 
säger om att nyttja annans kod sparar på både tid och resurser. Konsult B talar om 
detta i form av att en och samma komponent kan användas av flera. Konsult A tar upp 
möjligheten att kunna publicera web services för externa partnerns vilket i sin tur 
betyder att utvecklingstiden bli kortare. Magoulas och Pessi (1998) menar att en av de 
stora fördelarna med web services är den enkla integrationen, vilket bidrar till att 
förändringar bara behöver göras på ett ställe. Detta ser även Konsult A och C som en 
av de stora fördelarna med web services. Användare D tycker också att web services 
underlättar vid förändringar och menar att förändringar, med hjälp av web services, 
kan ske i snabbare takt.  
 
Genomgående för litteraturen och alla våra respondenter är att web services ger stora 
fördelar när kommunikation och integration ska ske mellan system A och system B. 
Man gör sig oberoende av vilken plattform, operativsystem och programspråk när 
man använder sig av web services. Konsult C pekar på fördelen att man kan nyttja 
annans kod, detta är något som Användare G och Användare E också tar upp. De 
menar att det blir enklare för programmeraren eftersom man inte behöver gräva ner 
sig i annans kod. Konsult A och Konsult C menar att den förenklade integrationen 
leder till kortare ledtider.  
 
Vi tolkar de fördelar som litteraturen tar upp samt de fördelar som respondenterna tar 
upp som överenstämmande. De använder sig bara av olika ord för att beskriva detta. 
Det beror på, anser vi, att de pratar om fördelarna fast utifrån sina egna perspektiv, 
som utvecklare respektive som användare av web services. 

5.3 Nackdelar 
Sun Professional Services (2001) säger att det största problemet med web services 
idag är att det inte finns några standarder gällande transaktioner och säkerhet. Vid 
våra intervjuer var detta det första som alla respondenter tog upp när vi började tala 
om nackdelar med web services. Vidare tar Konsult B och Konsult C upp det stora 
införingsarbetet som krävs när man ska implementera web services i en organisation. 
Något som Användare D och Användare E pekar på är att det varit ett onödigt stort 
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arbete med att införa web services, det beror på av att det finns två världar inom web 
services. Den ena världen är Microsoft och den andra är open-source världen, vilka 
inte har kommit överens om ett gemensamt sätt att bygga web services på. Detta hade 
kunnat gå mycket smidigare om de bara hade kunnat komma överens. Användare G 
tycker inte att man bör använda web services i prestandakristiska applikationer. Andra 
nackdelar som Konsult C tar upp är att man förlitar sig på annans kod och att man 
förlitar sig på att tjänsten alltid är tillgänglig. Inga av dessa problem har nämnts i den 
litteratur vi tagit del av. Detta tror vi beror på att man inte har varit tillräckligt kritisk 
när man skrivit litteratur om web services.   
 
Den litteratur vi tagit del av tar inte heller upp någonting om det integrationsarbete 
som krävs för att införa web services. Vår uppfattning är att arbetet är relativt stort 
och kräver såväl stor kompetens som stora resurser. Därför bör detta även vara en 
självklar del i litteraturen.  
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6 Avslutning 
Syftet med uppsatsen har varit att se på de visioner, fördelar och nackdelar hos 
konsulter som utvecklar web services samt hos användarföretag som i någon form 
använder sig av web services, samt hur de behandlas i litteraturen. Inledningsvis har 
vi sammanställt ett teoretiskt ramverk utifrån litteratur som behandlar web services. 
Därefter tog vi kontakt med företagen för att göra våra intervjuer. Utifrån 
intervjuematerialet och våra diskussioner i analysen har vi kommit fram till våra 
nedanstående slutsatser. Vi börjar dock med att reda upp oklarheter kring begreppet 
definition och användning.  

6.1  Diskussion och slutsats 
Det verkar finnas lika många definitioner av web services som det finns användare 
och konsulter. Det märks att det är en ny teknik det handlar om och att gränserna 
mellan vad som får och inte får kallas för web services är oklara. Vi får känslan av att 
begreppet web services är lite väl brett och att gränserna mellan vad som är en web 
service och vad som inte är det, blir nästintill osynliga. Detta skulle kunna bero på att 
det skrivs många artiklar och debatteras mycket om web services i tidningar som 
Computer Sweden samt på nätet. Många företag har kanske snappat upp att det ”låter 
bra” att som företag använda sig av det ”trendiga” web services och därför försöker 
tänja på begreppet. En klar och tydlig definition av web services skulle sitta på sin 
plats, anser vi.  
 
Internt fungerar web services idag bra och användning av det kan ge många fördelar. 
Externt fungerar däremot inte web services på grund av brister i bland annat 
säkerheten. Det går heller inte att bara införa web services på ett system. Till det krävs 
ekonomiska resurser, ny kompetens samt eventuella organisationsförändringar. Detta 
är något som inte tas upp i den litteratur vi studerat 
 
Den bild som litteraturen ger av web services stämmer inte överens med den bild 
verkligheten ger. Vi tycker att de exempel vi sett i litteraturen är väldigt visionära 
medan användarna, de som idag använder sig av web services, menar på att stora 
delar saknas för att det idag ska vara möjligt för dem att använda web services 
externt. Vi tvivlar inte på att det som beskrivs i litteraturen inte är realiserbart men vi 
menar att där finns en hel del att göra innan web services kan fungera i sin helhet. 
Litteraturen ligger helt enkelt före i tiden. Cerami (2002) skriver att en web service 
bör bestå av två egenskaper, den bör vara självbeskrivande och upptäckbar. 
Självbeskrivande innebär att tjänsten bör innehålla läslig dokumentation som 
beskriver tjänsten, detta för att underlätta integrationen av tjänsten för andra. Till detta 
används WSDL-protokollet. Här anser vi att web service kommit långt och detta är 
något som används i stor utsträckning. Däremot är web services inte upptäckbar vilket 
är den andra egenskapen. En web service skall vara upptäckbar för att andra 
intresserade parter ska kunna hitta tjänsten, UDDI-protokollet erbjuder denna 
egenskap (Cerami, 2002). Den empiriska studien visar även på att web services inte 
löser alla de problem som litteraturen menar att det gör. Det som litteraturen tar upp 
som en fördel med web services är att kunna skapa löst kopplade gränssnitt mellan 
olika teknologier som gör att förändringar i ena systemet inte behöver påverka det 
system man integrerar med, eller tvärtom. I den löst kopplade integrationen kommer 
den egentliga nyttan med web services in. Systemen kan vara interna eller externa 
aktörer på andra sidan brandväggen, det ska inte spela någon roll. Här är det klaraste 
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exemplet på att verkligheten inte kommit så långt som litteraturen kommit. Det är 
idag mycket få som använder sig av web services på detta sätt, utanför brandväggen, 
men för att citera en av våra respondenter ”man måste se begränsningarna med hur 
mycket som går att krama ur web services”.  
 
Vi tycker att en stor fördel med web services är att kunna koppla de funktioner som 
man önskar använda i sitt system. Men vi har inte sett något exempel där man idag 
skulle kunna göra på det här viset. Vi ser detta därför snarare som en av visionerna 
med web services istället för som en fördel, eftersom det inte fungerar i dagsläget. 
 
Vi kan tydligt se att web services inte löser alla integrationsproblem, vilket är den 
uppfattning man får när man läser litteraturen. Många stora organisationer vill 
upplevas som ett företag. Man har flera divisioner inom företaget som lever helt som 
fristående företag. För att kunna upplevas som ett enda företag från kundernas 
synvinkel är det viktigt att integrera de olika sektionerna med varandra. Större företag 
tjänar snabbt in en bra integrationsinfrastruktur och det är där man verkligen kan göra 
effektiviseringar och tjäna stora pengar.  
 
Om web services ska bli så stort och klara av det som litteraturen framhäver, anser vi 
att det är ett måste att standarder kring säkerhet och transaktioner bestäms. Brister i 
detta är något som bekymrar alla våra respondenter, användare såväl som konsulter. 
Vi anser att det är först när dessa problem är lösta som web services kan börja komma 
igång på allvar. För att företag skall börja tro på web services och våga investera, 
krävs att Micrsoft och Open-sourcevärlden enas om standarder kring web services 
samt sätter upp gemensamma riktlinjer för uppbyggandet av web services. Det finns 
idag ett stort behov av datakommunikation inom och mellan organisationer. Företag 
vill kunna exponera sin affärslogik även utanför brandväggarna. Med hjälp av web 
services kan företag integrera sina affärspartners och bygga upp ett business-to-
business förhållande. De kan även koppla ihop sina system med huvudkontor eller 
andra avdelningar inom den egna organisationen för att kunna dela på applikationer. 
Den stora skillnaden mellan de tidigare teknikerna för detta och web services är att de 
tidigare inte lyckats uppnå vad de lovat. Det är här som web services har en stor 
utmaning som den måste klara av.  
 
Vi har funnit att den största nackdelen med web services idag är att det inte finns 
några standarder gällande säkerhet och transaktioner. Detta grundar vi på de 
intervjuer vi gjort samt det vi läst i litteraturen. Vi menar att företagen är rädda för att 
använda sig av web services på grund av de stora bristerna i säkerheten. Innan 
standarder tagits fram för detta tror vi inte att företagen kommer att uppfatta web 
services som seriöst samt att de är rädda för att ”hoppa på” något som kan verka som 
en trend. Som konsulterna tagit upp, kostar det en stor summa pengar att 
implementera web services i företaget. Vi tycker att det därför är förståeligt att 
företagen väntar och ser hur övriga företag gör och hur det går för dem innan de 
själva vågar ”ge sig in i leken”. Vi tycker även att man måste se begränsningen med 
web services. Web services är en ny teknologi och därför är inte alla delar 
färdigutvecklade, det är något som tar tid. Vidare anser vi att om man låter teknologin 
färdigutvecklas har denna teknologi potential att kunna fungera bra och tjäna sitt 
syfte. Vi har sett att intresset för web services är stort men att det också finns en stor 
rädsla för att börja använda sig av det. Detta tror vi beror på att det idag finns så 
många oklarheter kring web services.  



Avslutning   

36 

En av Konsult B´s visioner är att man skall kunna klara sig utan 
integrationsplattformen, men idag krävs den fortfarande, vilket även innebär att det är 
en kostnad för företagen. Litteraturen tar inte upp något om att det krävs en 
integrationsplattform för att web services ska kunna fungera. I litteraturen beskrivs att 
arkitekturen består av tre standarder som tillsammans skapar en web services. Dessa 
tre standarder är SOAP, WSDL och UDDI. De skall möjliggöra en kommunikation 
mellan en web service och en anropande applikation på ett system, där 
kommunikationen är oberoende av programmeringsspråk, operativsystem och 
hårdvaruplattform. Det ska inte spela någon roll om det är interna eller externa aktörer 
på andra sidan brandväggen. Vi kan konstatera att web services idag inte går att införa 
direkt på ett system. Rent tekniskt krävs en integrationsplattform för att web services 
ska kunna fungera på äldre system. I övrigt krävs även ekonomiska resurser, ny 
kompetens samt eventuella organisationsförändringar. Dessa förändringar sker heller 
inte över en dag utan kräver omtanke och planering. 
 
I dagsläget fungerar inte web services externt fullt ut, på grund av brister i säkerheten. 
Vi menar, än en gång, att web services inte ännu uppfyller alla de krav som de måste 
göra för att det ska vara säkert att använda sig av web services som det är tänkt i 
litteraturen. Det är naturligt att man till exempel i bankvärlden, där man har 
konfidentiell information, helt enkelt inte har möjlighet att använda sig av web 
services externt, då uppgifterna färdas över Internet och lätt kan komma i fel händer. 
När regler är uppsatta och då standarder finns för web services, har företagen ett annat 
utgångsläge och först då kan fler företag anamma web services.   
 
Eftersom användare har implementerat web services och använder det internt inom 
företagen kan vi dra slutsatsen att web services idag fungerar bra internt inom 
företagen och kan resultera i många fördelar. 

6.1.1 Sammanfattning av våra slutsatser 
Efter att ha fört denna diskussion vill vi förtydliga våra slutsatser nedan. 
 

 Den bild som litteraturen ger av web services stämmer inte överens med den 
bild verkligheten ger. 

 Web services löser inte alla integrationsproblem vilket är den uppfattning man 
får när man läser litteraturen. 

 Större företag tjänar snabbt in en bra integrationsstruktur med hjälp av web 
services och det är där man verkligen kan göra effektiviseringar och tjäna 
stora pengar. 

 Om web services ska bli så stort och klara av det litteraturen framhäver, anser 
vi att det är ett måste att standarder kring säkerhet och transaktioner bestäms. 

 Det krävs också att man sätter upp gemensamma standarder för uppbyggandet 
av web services. 

 I dagsläget fungerar inte web services fullt ut externt, bland annat på grund av 
brister i säkerheten. 

 Web services fungera bra internt inom företag och kan resultera i många 
fördelar. 

6.2 Fortsatt forskning 
Avslutningsvis vill vi ge läsaren förslag på fortsatt forskning. Vi har valt att titta på de 
visioner, fördelar och nackdelar som finns bland konsultföretag som utvecklar web 
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services och användarföretag som på något sätt använder sig av web services.Vi tror 
att det skulle vara intressant att koncentrera sig på ett enda företag och se hur just den 
organisationen skulle kunna tjäna på att införa web services. Det vore också intressant 
att jämföra web services med andra integrationstekniker för att studera vilka för- och 
nackdelar det finns med de olika teknikerna. Utifrån detta skulle sedan en slutsats 
kunna dras om vilken teknik som bäst lämpar sig för systemintegration. 
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Bilaga 1 
 

 

Ordlista 
 
Web services rymmer en del förkortningar och märkliga ordformer. Nedan följer 
förklaringar på  några av dessa. 
 
EAI – Enterprise Application Integration. Syftar på anpassning av nya och äldre 
tillämpningar i ett företag till varandra och till företagets verksamhet. 
 
EDI – Electronic Data Interchange. En standard för utbyte av information mellan 
företags datasystem. EDI var en tidig standard för e-handel och informationsutbyte 
mellan företag och har använts sedan början av 1980-talet. På 1990-talet ersattes det 
av mer eller mindre ostrukturerade lösningar på webben. Standarden var alltför
krånglig för att användas av småföretag. Större företag hade infört det, men på olika, 
oförenliga sätt i olika företag. Ansträngningar pågår att anpassa EDI till xml och
ebxml. EDI bygger på standarden ANSI X12. FNs version av EDI heter Edifact.
 
SOAP – Simple Object Access Protocol. Ett protokoll som tillåter olika slags 
program att kommunicera via webben, oavsett operativsystem och programspråk.
Med soap ska man till exempel relativt enkelt få ett Corba-baserat system att utbyta 
information med ett dcom-system. Soap är baserat på xml och har ut-vecklats i 
samarbete mellan bland andra IBM, Lotus och Microsoft.
 
UDDI – Universal Description, Discovery and Integration. Ett slags xml-baserad 
version av Gula sidorna. Uddi, som startades av IBM, Microsoft och Ariba, går ut på
att bygga upp en xml-baserad internationell katalog där företag kan registrera sig efter 
namn, produkt, adress och de webbtjänster de erbjuder. 
 
Web services – Standardiserade system för utbyte av information och tjänster mellan
webbplatser. ”Services” i Web services står inte för tjänster till kund, utan för tjänster
(program eller gränssnitt) som programmerare kan använda för att möjliggöra
utväxling av data mellan webbplatser. Web services ska bygga på branschstandarder
som xml, html och ebxml. Termen lanserades av Hewlett-Packard år 2000 och slog 
snabbt igenom, åtminstone som modeord. I februari 2002 grundades Web Services
Interoperability Organization som ska se till att Web services från olika leverantörer 
fungerar ihop. 
 
WSDL – Web Services Description Language. Ett XML-baserat språk för företags 
webbsidor. Med wsdml kan företagen ange vilka tjänster och varor de säljer och hur
man kommer åt dem elektroniskt. Wsdl är konstruerat för att möjliggöra automatiskt
informations- och tjänsteutbyte mellan datorer. Det har utvecklats inom Uddi-
initiativet. 
 
W3C - The World Wide Web Consortium. Standardorgan som bland annat utvecklar 
specifikationer för teknologier som XML, SOAP och HTML. W3Cs sponsras av 
företag, institutioner mm. 
 
XML– extensible markup language. Nyare alternativ till html, lanserat 1998. Ett sätt
att koda webbsidor och annan information som textdokument och databaser. Att
möjliggöra automatiskt utbyte av information och tjänster mellan datorer är ett av
målen med xml. Xml är en förenklad version av sgml. Xml ska inte förväxlas med
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xhtml. Specifikationen av XML har tagits fram av World Wide Web
Consortium(W3C), som är ett standardiseringsorgan för Internet (Björkman, 1998). 
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Intervjufrågor till Användarföretag 
 

1. Hur definierar ni web services? 
 

2. När började ni använda er av web services?  
 
3. Varför implementerade ni web services? 
 
4. Hur gick det till när ni implementerade web services? Berätta – Ge exempel. 

 
5. Hur arbetar/använder ni er av web services? 

 
6. Vilka förväntningar hade ni när ni började använda er av web services? 

 
7. På vilket sätt hjälper web services er i ert arbete?  

 
8. Vilka fördelar ser ni med web services? Berätta - Ge exempel. 

 
9. Vilka nackdelar ser ni med web services? Berätta - Ge exempel. 

 
10. Har web services uppfyllt de förväntningar ni hade? Utveckla - Ge exempel. 

 
11. Har ni stött på några svårigheter när ni infört web services? Berätta - Ge 

exempel. 
 

12. Vad bör man tänka på vid införandet av web service? 
 

13. Tror ni att web services lämpar sig bättre i vissa avseenden än i andra? 
 

14. Kan ni peka på några konkreta förändringar som web services medfört för erat 
företag (negativa eller positiva)? Såsom till exempel arbetsrutiner? 
Nypersonal/kompetens? 
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Intervjufrågor till Konsultföretag 
 

1. Hur definierar ni web services? 
 

2. Vad möjliggör användandet av web services? 
 

3. Vad är målet med web services? 
 

4. Finns det några fördelar med web services. I så fall vilka? Berätta - Ge 
exempel. 
 

5. Finns det några nackdelar med web services. I så fall vilka? Berätta - Ge 
exempel. 
 

6. När tror ni  att web services kommer att fungera i sin helhet? 
 

7. I hur stor utsträckning används web services idag?  
 

8. Fungerar web services i sin helhet eller när tror ni att web services kommer att 
göra det? 
 

9. Tror ni att det finns potential för web services att bli en standard som alla 
kommer att använda sig utav? 
 

10. Tror ni att web services är svaret på de integrationsproblem som företag idag 
har? 
 

11. Varför tycker ni att företag skall införa web services? 
 

12. Vilka gynnar web services bäst? 




