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Sammanfattning 

Molnets ökade popularitet har drivit allt fler företag till att lansera molntjänster. Det vill 

säga tjänster som tillhandahålls över internet. För att hålla koll på dessa tjänster krävs 

det register som lagrar information om dessa. Idag finns det en hel del sådana produkter 

på marknaden, men vad bör prioriteras vid val eller utveckling av ett tjänsteregister? 

Denna studie tar upp vilka olika kriterier som finns för ett tjänsteregister som 

inkluderar molntjänster och rangordnar dessa baserat på hur viktiga de är. Den 

insamlade datan kommer från intervjuer samt enkäter och jämförs i studien mot 

tidigare forskning. Datan är analyserad med AHP-metoden, vilket genererar exakta 

värden som är lätta att jämföra. Studien fastställer att det viktigaste kriteriet i ett 

tjänsteregister är säkerhet och därefter kommer reliabilitet. 

Nyckelord: moln, tjänsteregister, webbtjänst, krav, analytical hierarchy process  
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Abstract 

The increasing popularity of the cloud has driven more companies to deploy cloud 

services, which is a service provided over the internet. To keep track of these services, 

registries are required which stores information about them. At present there are many 

such products on the market, but what should be prioritized when selecting or 

developing a service registry? This study brings up the different criteria of service 

registries that include cloud services and ranks them based on their importance. The 

collected data is derived from interviews and surveys and is compared to previous 

research. The data is analyzed with the AHP-method, which generates accurate values 

that are easy to compare. This study determines that the most important criterion is 

security and thereafter reliability. 

Keywords: cloud, service registry, webservice, requirement, analytical hierarchy process 
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1. Introduktion 

I takt med att fler internetanvändare förstår fördelarna med molnet lanserar fler och fler 

företag molntjänster. Molnet är ett samlingsnamn för internetbaserade resurser som 

tillhandahålls främst av företag. Vid användandet av tjänster i molnet är det viktigt med 

ett tjänsteregister som stödjer detta. Denna studie kommer ge en överblick på vilka 

kriterier som finns på ett tjänsteregister och vilka kriterier som är viktigast. Detta för att 

underlätta vid beslutsfattning vid byte eller utveckling av ett tjänsteregister som 

inkluderar molntjänster. 

1.1 Bakgrund 

Anledningarna till den ökade populariteten är flera, bland andra att nyttjarna bara 

betalar för delarna de använder samt att de inte behöver investera i dyr teknisk 

utrustning. Det är även en stor fördel att kunna komma åt datan från var som helst 

(Melzer, 2011). Vissa tjänster är däremot inte lämpliga att köras i molnet på grund av 

bland annat stränga prestandakrav eller känslig information. Många av dessa tjänster 

körs i så kallade legacysystem. 

Legacysystem är ett system som klassas som föråldrat. Detta kan baseras på exempelvis 

programmeringsspråk, gamla filformat eller ineffektiva metoder (Baghdadi & Al-

Bulushi, 2013). Som exempel kan ett legacysystem innehålla hårdkodade adresser till 

tjänster som systemet använder. Detta kan ställa till stora problem om tjänsterna är 

molnbaserade och kan byta adress när som helst. Dessa system är fortfarande väldigt 

vanliga, bland annat för att det oftast är en stor kostnad i att ersätta dessa och att de 

fortfarande uppfyller sitt syfte tillräckligt bra. 

Molntjänster har fördelen att vara flexibla genom att kunna starta och stoppa flera 

instanser av tjänster på olika adresser. Så länge det finns något sorts tjänsteregister som 

håller koll på dessa fungerar detta smidigt. Något sorts tjänsteregister bör finnas i alla 

system som hanterar tjänster. Vissa är simpla och statiska, så kallade hårdkodade, och 

några är dynamiska och kan enkelt uppdateras. Ett tjänsteregister innehåller 

information om olika tjänster som används och kan innebära allt från en sträng med en 

IP-adress till en stor databas innehållande adresser och fakta om tusentals tjänster. 
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1.2 Problembeskrivning 

De flesta IT företag använder sig idag av många olika tjänster för att få alla sina system 

att fungera. Nu när molntjänster slagit igenom jobbar fler företag på att migrera en del 

av eller alla sina tjänster till molnet. Vissa tjänster kommer däremot ligga kvar i 

legacysystem. Anledningen till detta är bland andra: 

- Deras kunder är inte mogna att gå över till molnet 

- Deras kunder hanterar känslig information som inte lämpar sig för molnet 

- Det är en kostnad att byta till molntjänster 

- Det tar tid att migrera till molntjänster 

Anledningen till att tjänster har flyttats till molnet är bland andra: 

- Det är flexibelt att starta och stoppa olika instanser av tjänster på olika adresser 

- Kunderna betalar endast för delarna dom använder 

- Informationen är lättåtkomling 

Eftersom företagen är medvetna om fördelarna med molnet har många sökt möjligheten 

att flytta så mycket av deras tjänster som möjligt till molnet. För att detta ska kunna 

genomföras är det dock viktigt att använda sig av ett tjänsteregister som klarar av att 

hantera alla tjänster, innefattande både legacysystem och deras nya eller existerande 

molntjänster.  

Vid val eller utveckling av ett tjänsteregister finns det en mängd olika kriterier och 

parametrar att tänka på. Hur viktig är säkerheten? Vad händer om tjänsteregistret är för 

långsamt? Frågor som dessa är viktiga att tänka på. Detta för att undvika att både tid och 

pengar kastas bort på ett tjänsteregister som inte är optimerat för sitt syfte. 
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1.3 Syfte & forskningsfråga 

Syftet med denna rapport är att analysera tjänsteregister för att ta fram vilka kriterier 

ett tjänsteregister bör uppfylla och vilka som är viktigast. Det kommer även diskuteras 

kring tjänstearkitekturer, vilka som är mest fördelaktiga i olika situationer. Med detta 

som bas ställs forskningsfrågan: 

Vilka är de viktigaste kriterierna på ett tjänsteregister som inkluderar 

molntjänster? 

1.4 Avgränsningar 

Studien kommer avgränsas till tekniska kriterier och därmed exkludera exempelvis hur 

användarvänligt tjänsteregistret är. Fokus kommer ligga på tjänsteregister mot större 

företag med mer komplexa tjänstestrukturer.  
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2. Teori 

Nedan sammanställs teori om moln, webbtjänster och tjänsteregister.  

2.1 Molnet 

En stor del av det som definierar molnet är tillgänglighet och skalbarhet. Genom att 

tjänsteleverantörer tillhandahåller sina tjänster över internet är de nästan alltid 

åtkomliga över hela världen, förutsatt att det finns en internetuppkoppling. Det finns tre 

olika typer av moln: privata moln, offentliga moln och hybridmoln. Privata moln 

används främst inom företag för att leverera och lagra data inom företaget. Offentliga 

moln säljs oftast som tjänster till privatpersoner eller andra företag. Det finns även 

hybridmoln som är en blandning mellan interna tjänster och externa tjänster. Oftast när 

molnet nämns syftas det på det offentliga molnet eftersom det är mest åtkomligt för alla. 

Det offentliga molnet används främst till att tillhandahålla SaaS (Software as a Service). 

Detta koncept har funnits länge och innebär att ett företag kan tillhandahålla en tjänst 

som till exempel en webbplats. Skillnaden som molnet utgör i detta avseende är att detta 

företag inte behöver en egen serverhall för att tillhandahålla denna tjänst, utan kan hyra 

en dynamisk del i molnet för att sköta detta (Armburst, et al., 2009). 

 

Figur 1 – Visar hur olika enheter kan dela data genom molnet. 

Sammanfattningsvis finns tre stora fördelar med molnet: 

- Det är skalbart och kräver därför ingen fram förhållning 

- Ingen investering av hårdvara krävs, vilket gör det lättare för nya företag att 

etablera sig. 

- Möjligheten finns att hyra tidsbaserade datorresurser, vilket reducerar 

arbetsbelastningen på datorerna (ibid).  
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2.2 Webbtjänster 

Grunddefinitionen av begreppet webbtjänst är en tjänst som tillhandlahålls över 

nätverket. Egentligen är ”webb” i webbtjänst inget krav men eftersom de flesta 

webbtjänster använder sig av webb-protokollet HTTP (Hypertext Transfer Protocol) har 

namnet fått spridning därifrån. Dessa webbtjänster är oftast väldigt små och har endast 

ett syfte att utföra (Ma, 2005). Exempelvis kan webbtjänsten kontaktas för att få fram en 

personallista eller dagens temperatur. 

2.2.1 Extensive Markup Language (XML) 

Det vanligaste formatet att föra över data mellan webbtjänster är XML (Extensible 

Markup Language). XML är ett tagg-baserat format som baseras på SGML (Standard 

Generalized Markup Language). Med tagg-baserat menas strängar som struktureras 

inom taggar, exempelvis ”<header>Huvudet</header>”. Den största fördelen med XML 

är att det är klartextkodat och därför krävs ingen extra bearbetning. Detta är även dess 

största svaghet, om texten inte är kodad eller omgjord betyder det att den kommer ta 

mer utrymme. Det är även lättare att läsa okrypterad data om överföringen skulle vara 

opålitlig. Detta problem kan dock motverkas genom att använda säkerhetsprotokoll 

samt ner- och uppacketering av XML-datan. Eftersom XML-formatet är väldigt fritt kan 

det vara svårt att validera skadlig eller korrupt data som skickas, därför finns det en 

viktig del inom SGML som heter DTD (document type definitions). Detta är en datamall 

som är skriven i XML och kan innehålla information som antal taggar och begränsa samt 

validera värden för olika taggar (Ma, 2005). 

2.2.2 Simple Object Access Protocol (SOAP) 

Nästa steg är att kapsla in datan, oftast i ett så kallat SOAP-format. SOAP står för Simple 

Object Access Protocol och är ett XML-baserat ramverk för att anropa metoder hos 

webbtjänster. Detta ramverk använder sig oftast av HTTP-protokollet men stödjer även 

mailprotokollet SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) i orginalutförande. Ramverket är 

baserat på att datan kapslas in i SOAP-format som består av taggarna ”Envelope”, 

”Header” och ”Body” och skickas iväg. Envelope specificerar tjänsten som används. 

Header kan innehålla mål, delmål och annan information som kan behövas vid 

bearbetning. Body är platsen där XML-datan lagras (Ma, 2005). 
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2.2.3 Web Services Description Language (WSDL) 

För att anropa en webbtjänst är det viktigt att anropet görs korrekt, om inte exakt rätt 

parametrar används kommer tjänsten inte kunna skicka tillbaka rätt data. För att hjälpa 

tjänstekonsumenten att anropa en tjänst korrekt kan WSDL (Web Services Description 

Language) användas. Det är ett XML-baserat format som beskriver en tjänsts  syfte, vilka 

funktioner den har och hur dessa ska anropas. WSDL eller liknande används av 

tjänsteregister för att hålla koll på olika tjänster, metoder och dess syften (Ma, 2005). 

2.3 Tjänsteregister 

Ett tjänstebaserat system behöver ett tjänsteregister för att kunna upprätta 

kommunikation mellan tjänster, detta kan vara allt från en statisk adressrad till en hel 

databas. Ett tjänsteregister är traditionellt uppbyggt av två delar, en del som registrerar 

tjänster och en del som slår upp, eller hittar, tjänster. I vissa fall, som exempelvis i ett 

decentraliserat register, kan samma nod användas både för att registrera och slå upp 

tjänster. En nod innebär en anslutningspunkt. Tjänsteregistrets uppgift är att registrera 

och hantera information om alla relevanta tjänster och att tillhandahålla adressen till 

rätt tjänst vid rätt tidpunkt. Detta är viktigt för att tjänster kan flyttas, stängas ner, vara 

överbelastade och startas i nya instanser på nya adresser (Dustdar & Treiber, 2015). 

Det finns två varianter av tjänsteregister, det ena är pull (dra) och det andra är push 

(knuffa). Båda tjänstetyperna får information skickad till sig, men skillnaden är att pull-

registret får en länk och väljer själv när uppdatering ska ske, medan push-registret 

uppdateras varje gång informationsleverantören väljer att skicka ut informationen. 

Genom att lagra information om varje tjänst kan registret tillhandahålla rätt tjänst till 

rätt förfrågan genom exempelvis nyckelord eller kodnamn. Det finns flera olika 

varianter på hur tjänsteregister kontrollerar hälsan på olika tjänsteleverantörer. Vissa 

skickar så kallade heartbeat-signaler (tar pulsen) med jämna mellanrum för att 

kontrollera om tjänsten fortfarande är tillgänglig. Detta bekräftas genom att tjänsten 

svarar på förfrågan. Om tjänsten skulle misslyckas med att svara tas denna bort. Andra 

tjänsteregister väntar till respektive tjänst får en förfrågan av en konsument innan 

kontroll utförs (ibid). 
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2.3.1 Krav på tjänsteregister 

Ett tjänsteregister har många olika kriterier att uppfylla. World Wide Web Consortiums 

(W3C) arbetsgrupp för framtagande av krav på webbtjänster har sammanställt följande 

kriterier: 

- Interoperabilitet 

- Reliabilitet 

- Integration med www 

- Säkerhet 

- Feltolerans 

- Skalbarhet 

- Användarvänlighet (Austin, Barbir, Ferris & Garg, 2004) 

Anledningen till att kriterierna är baserade i W3C utlåtande är för att W3C är ett 

inflytelserikt industrikonsortium. Detta konsortium innefattar medlemmar från dagens 

ledande industrier, standardiseringsorgan samt forsknings- och utvecklingsinstitut 

("Facts About W3C", 2017). 

Användarvänlighet är redovisat men faller bort på grund av den ovan nämnda tekniska 

avgränsningen. Interoperabilitet innebär i sammanhanget att tjänsten ska kunna 

kommunicera med en bred variation av miljöer. Med reliabilitet menas att tjänsten ska 

vara pålitlig och stabil över tid. Integration med WWW innebär att tjänsten ska uppfylla 

vissa standarder för webben, till exempel att den ska vara enhetsoberoende och följa en 

standardiserad teckenmodell. Säkerhet syftar på att registret ska kunna tillhandahålla 

en säker miljö för onlinetransaktioner. Feltolerans beskriver hur känsligt registret är för 

driftproblem och skalbarheten definierar hur lätt det är att skala upp och ner en 

tjänstearkitektur (Austin, Barbir, Ferris & Garg, 2004).  
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2.3.2 Centraliserad tjänstearkitektur 

Det finns tre olika sätt att distribuera en tjänstearkitektur. Det ena är ett centraliserat 

register där all information går igenom en enda entitet som alla tjänster och 

tjänsteanvändare kommunicerar mot (se Figur 2). Ett centraliserat register 

kommunicerar enligt klassisk server-klientarkitektur där klienten ansluter till servern 

och begär information. En vanlig lösning på en centraliserad tjänstearkitektur är UDDI 

(Universal Description, Discovery and Integration), vilket är en standard för 

webbtjänster och använder SOAP för att kapsla in datan och WSDL för att upptäcka och 

beskriva tjänsterna. Fördelen med detta är att registret har en hög reliabilitet och 

medelmåttig säkerhet eftersom informationen bara behöver skyddas på en plats. 

Nackdelen är att denna punkt blir en så kallad ”single point of failure”. Det innebär att 

om denna nod skulle få driftproblem så får hela tjänsteregistret driftproblem. Eftersom 

registret består av en mottagningspunkt begränsas även skalbarheten och prestandan 

då all tjänsteinformation går genom en och samma punkt (Dustdar & Treiber, 2005). 

 

 

Figur 2 – Centraliserad tjänstearkitektur. 
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2.3.3 Decentraliserad tjänstearkitektur 

Det andra är ett decentraliserat register som är baserat på att varje tjänsteleverantör 

fungerar både som en tjänsteleverantör och tjänsteregister (se Figur 3). Ett 

decentraliserat register är baserat på peer-to-peer (icke-hierarkisk) anslutning. Detta 

innebär att noderna inte kommunicerar enligt klient-server-modellen och har inga 

specifika roller, utan kommunicerar med varandra och delar sina registerrader till andra 

tjänsteleverantörer. Detta innebär att en tjänsteförfrågare kan hitta rätt tjänster  utan 

att gå igenom ett centralt tjänsteregister. Fördelen med detta är att skalbarheten på 

registret blir väldigt hög och har också högre feltolerans då enstaka korrupta noder inte 

kan påverka registrets helhet på samma sätt (Dustdar & Treiber, 2005). Nackdelen är att 

säkerheten blir aningen svårare att garantera eftersom data är utspritt på fler platser.  

 

 

Figur 3 – Decentraliserad tjänstearkitektur. 
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2.3.4 Hybridarkitektur 

Det finns även en lösning som kallas hybridarkitektur där vissa noder är valda som 

supernoder och fungerar som i ett decentraliserat register gentemot varandra, det vill 

säga att dessa utför både registrering och uppslagning (se Figur 4). De övriga noderna 

fungerar som i ett centraliserat register, de tar rollen som klient och ansluter till en av 

supernoderna. Valet av supernoder görs på samma sätt som i ett centraliserat register, 

det vill säga baserat på lokalisering eller andra prestandaökande. Hybridarkitekturen 

använder sig av fördelarna från båda registren för att kunna tillhandahålla ett stabilt 

register. Fördelarna är bland andra en stor möjlighet för skalbarhet, hög feltolerans, hög 

pålitlighet och hög prestanda eftersom belastningen kan delas på flera olika supernoder. 

Nackdelen med detta är att det är svårare att administrera ett flertal punkter i 

jämförelse med ett helt centraliserat system (Dustdar & Treiber, 2005).  

 

 

 

Figur 4 – Hybridarkitektur 
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2.4 Teoretisk sammanställning 

I detta kapitel kommer teorin att sammanställas. Nedan sammanfattas de olika 

kritererna som enligt W3C ställs på en tjänstearkitektur (se Tabell 1). 

Interoperabilitet Möjlighet att komunicerea med andra register från andra miljöer 

Reliabilitet Stabilitet av tjänsten, möjlighet att leverera enligt kvalitetskrav 

Integration med 

WWW 

Enhetsoberoende, standardiserad teckenkodning 

Säkerhet Möjlighet att tillhandahålla en säker miljö för transaktioner 

Feltolerans Möjlighet till fortsatt drift trots mjuk- eller hårdvaruproblem 

Skalbarhet Möjlighet att vid behov expandera eller skala ner systemet 

Tabell 1 – Krav på tjänstearkitektur (Austin, Barbir, Ferris & Garg, 2004). 

I tabellen nedan sammanfattas de olika kraven gentemot de olika tjänstearkitekturerna 

(se Tabell 2). Denna tabell är avgränsad till kriterier som innefattar både användar- och 

webbtjänstperspektiv. 

Krav Centraliserad Hybrid Decentraliserad 

Skalbarhet Låg Hög Hög 

Feltolerans Ingen Hög Hög 

Reliabilitet Hög Hög Ingen 

Prestanda Låg Hög Medel 

Tillgänglighet Bra Bra Okej 

Säkerhet Bra Bra Okej 

Tabell 2 – Hämtad och översatt från ”A View Based Analysis on Web Service Registries” 

(Dustdar, 2005, s. 158). 

Teorikapitlet saknar teori kring hur viktiga de respektive kriterierna är gentemot 

varandra eftersom det är svårt att hitta tidigare forskning kring detta.  
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3. Metod 

Det är svårdefinierat vad som gör ett tjänsteregister framgångsrikt. Undersökningen 

handlar om ta reda på vilka kriterier som bör vara med och hur de ska prioriteras, 

därför var en kvalitativ studie i form av en fallstudie lämplig (SO, 2011). För att ta reda 

på vad som är viktigt i ett tjänsteregister har ett antal intervjuer genomförts med 

systemarktitekter på ett konsultföretag. Till skillnad från en kvantitativ studie som 

främst har som syfte att ta fram mönster och dra slutsatser om hur det är, snarare än 

hur det bör vara (Goodwin, 2009). En enstaka intervju är ett bra sätt att förstå hur en 

individ tänker men det finns en felmarginal utifrån felaktig återgivning, oftast inte 

medvetet utan undermedvetet. Detta för att respondenten har arbetet som en vana och 

inte registrerar viktiga detaljer (ibid). Nästa steg var att skapa en enkät utifrån vissa av 

svaren på intervjuerna. Detta gjordes för att kunna samla in data för analysering och 

därmed komma fram till en viktighetsfaktor för varje kriterie. För att få ett så tillförlitligt 

svar som möjligt krävs ett stort antal respondenter, men eftersom omfattningen för 

denna studie är begränsad genomfördes endast två intervjuer och fyra enkäter.  

3.1 Litteratur 

Litteraturen för denna rapport har främst tagits fram via Luleå Tekniska Universitets 

biblioteksverktyg PRIMO. En del kommer även från referenslistor från hittade artiklar. 

De sökord som använts och dess syfte är sammanställda nedan (se Tabell 3). 

Sökningarna är avgränsade till vetenskapligt publicerade källor, så kallade ”Peer-

reviewed”. 

Sökord Syfte 

webservice registry open source Information kring vilka open-source 

tjänsteregister som finns tillgängliga 

webservice registries Allmänt kring webbtjänsteregister 

molntjänster Allmänt om molntjänster 

Analytical hierarchy process Information kring hur AHP används 
som analysverktyg 

Interview technique Information om hur intervjuer 
genomförs framgångsrikt 

Webservice registry requirements Ta reda på vilka kriterier och krav det 
finns på tjänsteregister 

Service architecture Information om tjänstearkitekturer och 
hur de fungerar 

Tabell 3 – Sökord och dess syfte. 
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3.2 Underlag för intervjuobjekt 

Eftersom denna undersökning riktar sig mot de tekniska delarna av ett tjänsteregister 

var respondenterna för intervjuerna och enkäterna därför systemarkitekter och valdes 

ut genom ett så kallat snöbollsurval. Genom att etablera kontakt med en systemarkitekt 

på ett IT-företag hänvisade denne vidare till andra relevanta respondenter och därmed 

kunde kvalificerad data garanteras. Det ansågs viktigt att intervjuobjekten var väl 

insatta i både IT-företagets nuvarande lösningar samt besatt kunskap om andra möjliga 

lösningar. Detta för att kunna göra en relevant jämförelse med teorin. 

3.3 Underlag för datainsamling 

Datainsamlingen var uppdelad två delar: en semistrukturerad intervjudel med öppna 

frågor samt en enkätdel med bedömningsfrågor om kriterier på tjänsteregister. 

3.3.1 Datainsamling via intervju 

För att få ut så mycket som möjligt ur en intervju är det viktigt att vara förberedd. Att 

skriva en intervjuguide var ett sätt att försäkra sig om att få in data kring relevanta 

ämnen. Genom att ställa öppna frågor ges möjligheten till bredare svar och avstyr 

samtidigt från att intervjun blir ledande (Goodwin, 2009). Med öppna frågor innebär 

frågeställningar som uppmuntrar bredare svar, till skillnad från stängda frågor som 

oftast kan besvaras med ett enkelt ja eller nej. De öppna frågorna baserades på ”5 W’s 

and an H”-principen vilket innebär att de inleds med orden; why, what, where, when, 

who, how. Intervjun spelades in med en ljudupptagare och transriberades omdedelbart 

för att minimera bortfallet av sekundär data. Med sekundär data menas eventuella 

gester och känslor som inte kan tas upp av en ljudinspelning. (ibid). 

3.3.2 Datainsamling via enkät 

Enkäten baserades på insamlade kriterier och de olika kriterierna jämfördes gentemot 

varandra. Svaren från enkäten användes i dataanalysen för att ta fram hur viktigt 

respektive kriterie var. 

Enkäten var strukturerad så att datan som samlades in skulle kunna analyseras genom 

analysmetoden AHP (Analytical Hierarchy Process), vilket jämför alternativ parvis för 

att ta fram procentuella vikter. Detta medförde att enkäten kunde uppfattas som 

repetetiv. Därför medföljde en kort förklaring till struktureringen av frågorna, vilket kan 

bidra till att respondenten får mer förståelse för enkäten. Det beskrevs även hur lång tid 
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enkäten uppskattades ta för att uppmuntra fler svar. För att underlätta för 

respondenterna att ge svar utifrån samma definition av kriterierna medföljde en ordlista 

som sammanfattar innebörden av respektive alternativ. Varje värde jämfördes med 

varandra och det var totalt sex unika alternativ, detta resulterade i totalt 15 frågor. Varje 

fråga var uppställd i en graderingsskala från ett till sju och för varje sektion förklarades 

hur graderingen skulle genomföras: markeringen ska göras i relativ närhet till 

alternativet som är viktigast. Är vänstra alternativet viktigare placeras markeringen till 

vänster om mitten, är högra alternativet viktigare placeras markören till höger om 

mitten. Är båda alternativen lika viktiga markeras fyran, som finns i mitten (se Bilaga 2). 

4.4 Sammanställning av intervjuresultat till enkätunderlag 

Eftersom enkäten ursprungligen baserades på teorin har ändringar gjorts efter 

genomförandet av intervjuerna. En respondent till intervjuerna menade att ”Integration 

av WWW”, som innefattade enhetsoberoende och standardiserad teckenkodning, var 

väldigt lik ”Interoperabilitet”, som också innebär en sorts kommunikationsstandard för 

att kunna kommunicera med andra miljöer. Därför valde skribenten att kombinera 

dessa två kategorier under namnet ”Interoperabilitet”. Ett annat kriterie som inte var 

med ursprungligen var svarstider. Liknande kriterie finns med i teorin under namnet 

”prestanda” men exkluderades på grund av att det inte var med som ett grundkriterie 

enligt W3C. Under en intervju togs dock önskemålet upp om att pröva ett 

prestandakriterie och därför lades kriteriet ”Hastighet” till i enkätundersökningen. 

3.4 Utförande av intervju 

Intervjuerna genomfördes i en av konsultföretagets konferenslokaler där tidigare möten 

med författaren ägt rum. Intervjuerna spelades in och för att intervjuobjekten skulle 

känna sig tryggare delgavs dessa att inspelningen troligtvis endast kommer höras av 

författaren. Lokalen som användes var bokad, vilket minskade risken för externa 

störningsmoment.  

3.5 Dataanalys 

För att analys och jämförelse av  den insamlade datan skulle kunna genomföras behövde 

den brytas ner till vissa nyckelord. Genom att analysera intervjuerna framkom vissa 

nyckelord och dessa nyckelord användes som grund till enkätfrågorna. Enkätfrågorna 

var riktade mot att svara mer direkt på forskningsfrågan ”Vilka är de viktigaste 
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kriterierna på ett tjänsteregister som inkluderar molntjänster?”, där alternativen var 

framtagna av det som sammanställts från teorin och intervjuerna. Analysmetoden AHP 

användes för att genomföra denna analys. 

3.5.1 Analytic Hierarchy Process 

AHP är en metod som används för att struktera och analysera värden. Metoden används 

främst vid beslutsfattning eftersom det är ett kraftfullt verktyg för att analysera 

komplexa variablar (Forman & Gass, 2001). Genom att stoppa in värden, allt från 

mätvärden till personliga preferenser, resulterar det i ett procentuellt förhållande för de 

olika alternativen. Ett exempel på hur denna process kan se ut redovisas nedan. 

I steg 1 definieras målet, vilket i detta fall är ”Vilka är de viktigaste kriterierna på ett 

tjänsteregister som inkluderar molntjänster?”. Efter det ställs relevanta kriterier upp (se 

Figur 5). 

 
Figur 5 – Exempel på steg 1 i en AHP-analys. 

 

  

Kriterier

Mål
Vilka är de viktigaste 

kriterierna på ett 
tjänsteregister som 

inkluderar molntjänster?

Hastighet Säkerhet Skalbarhet
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Efter detta är gjort testas kriterierna parvis mot varandra för att bestämma det relativa 

värdet på respektive kriterie. Värdena i detta fall är mellan 7 och 1/7 där 1 betyder att 

kriterierna är exakt lika mycket värda. En exempeljämförelse mellan hastighet och 

säkerhet visas nedan (se Figur 6). 

 

7 5 3 1 1/3 1/5 1/7 
Figur 6 – Exempel på jämförelse mellan kriterier. 

 

Detta repeteras fram till att alla kombinationer har jämförts. Dessa värden fylls i en 

matris (se Tabell 4). När alla värden är ifyllda summeras respektive kolumn i en cell 

längst ner. De gråmarkerade cellerna representerar exempelvärdet från Figur 6. 

 Hastighet Säkerhet Skalbarhet 
Hastighet 1 3 3 
Säkerhet 0,33 (1/3) 1 1 
Skalbarhet 0,33 (1/3) 1 1 
Summa 1,67 5,00 5,00 
Tabell 4 – Exempel på matris över parvis jämförelse. 

Eftersom varje rad representerar det relativa värdet på radrubriken gentemot 

kolumnrubriken kommer det genomsnittliga radvärdet representera det procentuella 

värdet på radrubriken. Innan det måste dock värdena normaliseras, detta görs genom 

att ta varje cellvärde och dela med summan av kolumnen. Ett exempel på detta visas 

nedan (se Tabell 5).  

 Hastighet Säkerhet Skalbarhet Vikt (%) 
Hastighet 0,60 0,60 0,60 60% 
Säkerhet 0,20 0,20 0,20 20% 
Skalbarhet 0,20 0,20 0,20 20% 
Tabell 5 – Exempel på matris över normaliserade värden från Tabell 4. 

Från vikt-kolumnen utläses vikten för varje kriterie, i detta exempel är hastighet 

överlägset viktigast på 60%. Säkerhet och skalbarhet är lika viktiga på 20%. 

Hastighet Säkerhet
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3.6 Reliabilitet 

Vid utgångspunkten av den ursprungliga betydelsen av begreppet reliabilitet är det 

svårt att tillämpa reliabilitet på en kvalitativ undersökning. Detta eftersom reliabilitet 

främst lägger fokus på tillförlitlighet hos mätinstrument och måttenheter i en kvantitativ 

studie. För att uppnå samma syfte i en kvalitativ studie används liknande begrepp såsom 

intern reliabilitet och extern reliabilitet. Intern reliabilitet går främst ut på att forskarna 

tolkar samma material på samma sätt, vilket tyder på att tolkningarna har större 

sannolikhet att vara korrekta. När forskning är utförd av en enstaka individ är detta 

svårt att uppnå. Extern reliabilitet innebär att externa parametrar såsom den sociala 

miljön är viktig att redovisa för att senare forskningar inom samma ämne kan 

genomföras med samma tillvägagångssätt och därför generera samma resultat (Bryman 

and Bell, 2013). 

3.7 Validitet av data 

Validitetskontroll görs för att jämföra om resultatet återspeglar verkligheten. Denna kan 

också delas upp i intern och extern validitet. Med extern validitet menas att forskningen 

kan generaliseras till olika situationer och miljöer. Med intern validitet menas att 

forskaren ska vara väl insatt insatt i den grupp och det ämne som undersöks för att 

kunna göra så korrekta tolkningar som möjligt, vilket reducerar risken till att resultatet 

inte stämmer överrens med verkligheten.  

Det är relativt svårt att uppnå extern validitet vid kvalitativa studier eftersom data oftast 

kommer från ett begränsat urval av exempelvis intervjuer. Studien kommer ta del av, 

enligt arbetets omfattning, en lämplig mängd intervjuer för att försäkra så hög extern 

validitet som är rimlig. Den interna validiteten stärks av en intervjumall som är skapad 

med tydliga frågor och kommer styrkas ytterligare genom att intervjuobjekten kommer 

ta del av den transkriberade intervjun för godkännande genom att säkerhetsställa att 

svaren är korrekta (Bryman and Bell, 2013). 
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3.8 Metoddiskussion 

Metoddiskussionen är indelad i två delar, datainsamling och analysmetod. 

3.8.1 Datainsamling 

Denna studie hade kunnat genomföras i form av en kvantitativ studie eftersom 

resultatet till stor del är baserat på enkätanalysen. Dock tror jag att det var fördelaktigt 

att få mer djup inom ämnet för att kunna utforma en lämplig enkät med tillräckligt 

mycket bakgrund. Tyvärr gick lite empiri oanvänd genom att fokus riktades främst mot 

kriterierna. 

Studien hade troligtvis fått ett annat värde om den riktats allmänt mot IT-företag och 

inte ett specifikt företag. Detta beror på att olika företag arbetar på olika sätt. 

Överlag gick det bra att samla in datan, alla respondenter var positiva till att bidra till 

studien. Delvis tack vare detta kunde skribenten använda sig av ett snöbollsurval där 

nya respondenter blev rekommenderade inom företaget. 

Tyvärr lyckades skribenten inte hitta tidigare forskning inom hur viktiga vissa kriterier 

är för ett tjänsteregister vilket gör det svårt att göra jämförelser, av denna anledning 

hade det varit ännu mer fördelaktigt att rikta in sig på fler företag. 

Något som bör tänkas på om en liknande studie genomförs igen är att beskriva de olika 

kriterierna tydligare. Vissa resultat kan ha påverkats av otydliga eller kortfattade 

beskrivningar. Det hade även varit relevant att ta upp yrkesroll och erfarenheter i 

enkäten för att lättare kunna analysera varför de olika enkätsvaren skiljer sig från 

varandra. 

3.8.2 Analysmetod 

Analysen som gjordes genom AHP resulterade i tydliga svar. Metoden ger inget utrymme 

för tolkningar utan är en fastställd metod för att räkna ut vikten av olika kriterier utifrån 

en enkät. Tack vare detta kunde värden ställas upp mot varandra och skapa en tydlig 

tabell över hur viktigt respektive kriterie var. 

   



 
 

19 

4. Kunden – CGI Group 

CGI är ett internationellt IT-konsultföretag som främst jobbar mot globala företag och 

myndigheter. Företaget grundades 1976 och är idag världens femte största fristående 

IT-företag med sina 71 000 anställda (Cgi.com, 2017). 

De utvecklar och hanterar system inom bland annat banker, kommunikation, 

myndigheter, healthcare, försäkringar, produktion, försäljning och transport (Cgi.com, 

2017). 

4.1 Problembild 

Det aktuella kontoret för studien, CGI Luleå, har påbörjat processen att migrera sina 

tjänster till molnet. Det optimala hade varit att kunna migrera alla sina tjänster till 

molnet och använda sig av ett tjänsteregister som är optimerat för molnet. CGI Luleå har 

ett nära samarbete med bland annat Tullverket och Posten. Eftersom båda dessa 

myndigheter har höga krav på sin data krävs det att denna data ligger kvar på fysiska 

servrar i deras legacysystem. Det CGI vill göra i detta fall är att möjliggöra för sina 

tjänstekonsumenter att vid behov även kunna använda sig av sina legacytjänster.  

Det är invecklat och kan ta flera år att utveckla ett nytt tjänsteregister som endast ska 

hantera antingen legacysystem eller molntjänster. Det är ännu mer invecklat och 

tidskrävande att utveckla ett tjänsteregister som klarar av att hantera båda samtidigt. 

Därför har CGI Luleå övervägt att använda sig av eventuella open source-lösningar för 

att sedan skräddarsy dessa efter sina behov. De open source-tjänsteregister som finns 

idag är däremot inte anpassade för båda tjänstetyperna. Det kommer därför krävas 

mycket resurser av CGI för att nå sitt mål. För att ha en så bra utgångspunkt som möjligt 

vid utveckling eller vidareutveckling av existerande projekt vill företaget använda sig av 

ett tydligt underlag att utgå från. Detta innefattar bland annat vilka kriterier ett 

tjänsteregister bör prioritera och vilken tjänstearkitektur som är att föredra i deras fall. 
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5. Resultat 

Detta kapitel kommer sammanfatta den insamlade empirin som samlats in via intervjuer 

och enkäter. 

5.1 Intervju 1 

Intervju nummer ett är genomförd med en utvecklare och arkitekt på ett lokalt IT-

konsultföretag. Respondenten har arbetat en del med tjänsteregister tidigare och är just 

nu delaktig  i ett projekt som har tjänsteregister i fokus. 

På frågan om vilken sorts tjänstearkitektur som är att föredra svarade respondenten att 

han tror på en decentraliserad arkitektur. Detta för att den är flexibel och passar in i 

dom moderna miljöer som vi ser nu där vissa saker ligger i molnet och andra inte. 

Respondenten tror däremot inte att det är lättare att få ihop en sådan mellan 

molntjänster och legacysystem och konstaterar att det har varit knepigt genom alla 

årtionden att få ihop allt som är distribuerat. 

I det nuvarande projektet arbetar respondenten med ett tjänsteregister som är skapat 

av konsultföretaget och detta är ett decentraliserat tjänsteregister. Respondenten passar 

på att berätta att om detta skulle utvecklas idag så skulle man med fördel basera det på 

någon vedertagen plattform eller åtminstone en distribuerad databas. Detta gör att 

friheten minskas lite men det vägs upp av att slippa spendera mycket resurser på att 

bygga något som någon annan redan gjort. 

Utifrån frågan vad det finns för alternativ att utgå från påpekar respondenten än en gång 

att en distribuerad databas är en bra grund och att om man använder en existerande 

plattform så är det mest troligt någon som underhåller den så man får regelbundna 

patchar och fixar. 

När frågan ställs varför respondenten tror att deras nuvarande lösning inte är tillräcklig 

berättar respondenten att när detta tjänsteregister designades hade man inte molnet i 

åtanke. För att kunna använda det i moderna miljöer krävs en om- och utbyggnation. 

Mest effektivt är troligtvis att ta några delar från det existerande registret och bygga det 

på en plattform som löser de grundläggande problemen så som replikering. 
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På frågan varför respondenten tror att en uppgradering inte genomförts på företaget 

ännu berättar respondenten att det är först nu molntjänster börjar mogna och användas 

på riktigt. Företag börjar byta ut sina serverhallar mot molnbaserade serverparkar. 

Respondenten känner inte till några kompletta lösningar av tjänsteregister på 

marknaden men förklarar att man oftast bygger dom på några komponenter. En av 

dessa komponenter kan vara ZooKeeper. Sen finns det även några andra DNS-baserade 

system där det ingår några olika komponenter.  

Respondenten är lite osäker på om man bör separera molntjänster och legacytjänster 

eller jobba för att slå ihop dom. Men respondenten gissar att det är svårt att göra ett 

hopp från legacytjänster till molntjänster utan att bevara lite av det gamla. Dessutom att 

det måste jobba en tid ihop, alltså arbeta parallellt. 

Sista frågan handlar om olika krav på tjänsteregister, vilka som finns och vilka som är 

mer eller mindre viktiga. Där berättar respondenten att säkerheten är en viktig del. 

Informationen som finns lagrad måste vara rätt. Andra viktiga delar är reliabiliteten och 

svarstider. Det börjar även bli mer viktigt att kunna ha koll på tjänsters hälsa när man 

arbetar med molntjänster för att kunna anpassa sig till instanser som tappar kvalitet. 

När respondenten fick frågan om kriteriet ”integration med www” ansåg denne att det 

alternativet omfattas till stor del av kriteriet ”interoperabilitet”. 

5.1.1 Sammanfattning intervju 1 

Respondenten föredrar generellt en decentraliserad arkitektur. 

Respondenten anser att anledningen till att en uppgradering av tjänsteregistret inte 

skett är för att det är först nu molntjänsterna börjar användas och vara mogna. 

Vid uppgradering av tjänsteregister rekommenderas att den baseras på befintliga 

komponenter, åtminstone en distribuerad databas.  

Respondenten anser att alternativet ”integration med www” är redundant. 

Viktiga krav på tjänsteregister enligt respondenten: 

- Säkerhet 

- Reliabilitet 

- Hastighet 
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5.2 Intervju 2 

Respondent nummer två arbetar främst som systemutvecklare men det kan variera från 

projekt till projekt. Respondenten arbetade väldigt mycket med tjänsteregister men har 

blivit mindre på senare tid, dock används oftast tjänsteregister och uppslagning i alla 

projekt. 

På frågan om vilken tjänstearkitektur respondenten föredrar ges svaret att det beror på 

situationen. Vid växande projekt är decentraliserad oftast bäst men det beror lite på 

vilket sorts projekt det är. Är det till exempel inom ett företag så kan det räcka med ett 

centraliserat, man ska inte göra något som är mer komplext än vad projektet kräver. 

När frågan ställdes om vad för tjänsteregister som företaget använder just nu påpekar 

respondenten att det är ett otroligt stort företag men dom vanligaste tjänsteregisterna 

är att man har ett AD (Active Directory) för att hantera domäninformation för inloggning 

och sånt, men det är egentligen inget tjänsteregister per se. Som konsult utgår 

respondenten oftast ifrån projektet och kundens behov vilket innebär att flera olika 

tjänsteregister kan användas. 

Utifrån frågan om vad den största anledningen till att en uppgradering av deras 

nuvarande tjänsteregister inte gjorts, berättar respondenten att dom inte använt sig så 

mycket av cloudtjänster. Det har helt enkelt inte funnits behov. Nu börjar de se behov 

men det är viktigt att alla bitar är på plats innan man känner sig mogen att flytta över till 

en cloudlösning. Clouding är dessutom ett hyffsat nytt begrepp och tekniken börjar först 

nu bli mogen. Det blir dessutom ännu ett steg som konsult, det är viktigt att kunderna är 

mogna också. 

Respondenten känner till ett par gamla och välanvända tjänsteregister som heter LDAP 

och DCECDS men har inte lika bra koll på vad leverantörer så som Amazon eller Google 

använder sig av. Respondenten tillägger dock att det numera finns möjlighet att följa en 

guide när man skapar en cloudlösningar som innefattar att fylla i operativsystem, 

tekniker och databaser för att få fram en miljö att drifta på. 

Respondenten får frågan om denne tycker att man borde separera legacytjänster och 

molntjänster eller slå ihop dessa. På detta svarar respondenten att man troligtvis alltid 

kommer behöva ha en mix. Att flytta över allt till molnet vore nog det optimala men 
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troligtvis inte genomförbart beroende på hur många system man har. Det måste nog 

genomföras etapp- eller projektvis.  

Respondenten bes berätta mer om vad som som hindrar detta och förklarar att det är 

några olika aspekter. Till att börja med att säkerheten ett problem, molntjänsterna 

behöver då tillgång till ens egna interna system. Ett annat problem kan vara 

kompatibiliteten, gamla system kan använda sig av mycket COBOL-kod och då kan det 

vara nästan omöjligt att flytta till molnet. I dessa fall kommer mycket tid behöva läggas 

för att omskriva och migrera datan. 

På frågan om vilka krav som är de mest relevanta på ett tjänsteregister svarar 

respontenten att säkerheten är det absolut viktigaste. Det är viktigt att kunna lita på 

informationen som är skriven i registret. Det är även viktigt att kunna kryptera datan 

eftersom känslig information om interna portar och egenskaper på servrar med mera. 

En annan viktig del är att komma ifrån en så kallad ”single point of failure” vilket 

innebär att man vill ha en acceptabel feltolerans. Detta löses via replikering av hela eller 

delar av tjänsteregistret till olika maskiner. Det är även en fördel att kunna nyttja 

skalbarheten i ett molnregister, att under kvällsaktiviteter klarar man sig på 1 server 

men mitt på dagen kanske man måste växla upp till 2-3 servrar. 

5.2.1 Sammanfattning intervju 2 

Respontenten är mer inriktad till en decentraliserad tjänstearkitekturen men att den 

samtidigt ska matcha kraven så det inte är för komplext för dess syfte. I vissa fall kan en 

centraliserad arkitektur vara tillräcklig. 

Respondenten anser att anledningen till att en uppgradering av tjänsteregistret inte 

skett är för att det inte funnits behov och att det är först nu molntjänsterna börjar 

användas och vara mogna. 

Viktiga krav på tjänsteregister enligt respondenten: 

- Säkerhet 

- Feltolerans 

- Skalbarhet 
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5.3 Enkäter 

Nedan presenteras resultatet av enkäterna. 

5.3.1 Enkät 1 

Resultat av enkät 1. 

Sektion 1 - Feltolerans 

Markera varje rad enligt hur viktigt respektive kriterie är för ett tjänsteregister - i 
jämförelse med varandra.Om båda alternativen är lika viktiga markerar du mitten (4). 

Alternativ 1 2 3 4 5 6 7 Alternativ 

Feltolerans        Hastighet 

Feltolerans        Interoperabilitet 

Feltolerans        Reliabilitet 

Feltolerans        Skalbarhet 

Feltolerans        Säkerhet 

 
Sektion 2 – Hastighet 

Markera varje rad enligt hur viktigt respektive kriterie är för ett tjänsteregister - i 
jämförelse med varandra.Om båda alternativen är lika viktiga markerar du mitten (4). 

Alternativ 1 2 3 4 5 6 7 Alternativ 

Hastighet        Interoperabilitet 

Hastighet        Reliabilitet 

Hastighet        Skalbarhet 

Hastighet        Säkerhet 

 
Sektion 3 – Interoperabilitet 

Markera varje rad enligt hur viktigt respektive kriterie är för ett tjänsteregister - i 
jämförelse med varandra.Om båda alternativen är lika viktiga markerar du mitten (4). 

Alternativ 1 2 3 4 5 6 7 Alternativ 

Interoperabilitet        Reliabilitet 

Interoperabilitet        Skalbarhet 

Interoperabilitet        Säkerhet 

 
Sektion 4 – Reliabilitet 

Markera varje rad enligt hur viktigt respektive kriterie är för ett tjänsteregister - i 

jämförelse med varandra.Om båda alternativen är lika viktiga markerar du mitten (4). 

Alternativ 1 2 3 4 5 6 7 Alternativ 

Reliabilitet        Skalbarhet 

Reliabilitet        Säkerhet 

 
Sektion 5 – Skalbarhet 

Markera varje rad enligt hur viktigt respektive kriterie är för ett tjänsteregister - i 
jämförelse med varandra.Om båda alternativen är lika viktiga markerar du mitten (4). 

Alternativ 1 2 3 4 5 6 7 Alternativ 

Skalbarhet        Säkerhet 
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5.3.2 Enkät 2 

Resultat av enkät 2. 

Sektion 1 - Feltolerans 

Markera varje rad enligt hur viktigt respektive kriterie är för ett tjänsteregister - i 
jämförelse med varandra.Om båda alternativen är lika viktiga markerar du mitten (4). 

Alternativ 1 2 3 4 5 6 7 Alternativ 

Feltolerans        Hastighet 

Feltolerans        Interoperabilitet 

Feltolerans        Reliabilitet 

Feltolerans        Skalbarhet 

Feltolerans        Säkerhet 

 
Sektion 2 – Hastighet 

Markera varje rad enligt hur viktigt respektive kriterie är för ett tjänsteregister - i 
jämförelse med varandra.Om båda alternativen är lika viktiga markerar du mitten (4). 

Alternativ 1 2 3 4 5 6 7 Alternativ 

Hastighet        Interoperabilitet 

Hastighet        Reliabilitet 

Hastighet        Skalbarhet 

Hastighet        Säkerhet 

 
Sektion 3 – Interoperabilitet 

Markera varje rad enligt hur viktigt respektive kriterie är för ett tjänsteregister - i 

jämförelse med varandra.Om båda alternativen är lika viktiga markerar du mitten (4). 

Alternativ 1 2 3 4 5 6 7 Alternativ 

Interoperabilitet        Reliabilitet 

Interoperabilitet        Skalbarhet 

Interoperabilitet        Säkerhet 

 
Sektion 4 – Reliabilitet 

Markera varje rad enligt hur viktigt respektive kriterie är för ett tjänsteregister - i 
jämförelse med varandra.Om båda alternativen är lika viktiga markerar du mitten (4). 

Alternativ 1 2 3 4 5 6 7 Alternativ 

Reliabilitet        Skalbarhet 

Reliabilitet        Säkerhet 

 
Sektion 5 – Skalbarhet 

Markera varje rad enligt hur viktigt respektive kriterie är för ett tjänsteregister - i 
jämförelse med varandra.Om båda alternativen är lika viktiga markerar du mitten (4). 

Alternativ 1 2 3 4 5 6 7 Alternativ 

Skalbarhet        Säkerhet 



 
 

26 

5.3.3 Enkät 3 

Resultat av enkät 3. 

Sektion 1 - Feltolerans 

Markera varje rad enligt hur viktigt respektive kriterie är för ett tjänsteregister - i 
jämförelse med varandra.Om båda alternativen är lika viktiga markerar du mitten (4). 

Alternativ 1 2 3 4 5 6 7 Alternativ 

Feltolerans        Hastighet 

Feltolerans        Interoperabilitet 

Feltolerans        Reliabilitet 

Feltolerans        Skalbarhet 

Feltolerans        Säkerhet 

 
Sektion 2 – Hastighet 

Markera varje rad enligt hur viktigt respektive kriterie är för ett tjänsteregister - i 
jämförelse med varandra.Om båda alternativen är lika viktiga markerar du mitten (4). 

Alternativ 1 2 3 4 5 6 7 Alternativ 

Hastighet        Interoperabilitet 

Hastighet        Reliabilitet 

Hastighet        Skalbarhet 

Hastighet        Säkerhet 

 
Sektion 3 – Interoperabilitet 

Markera varje rad enligt hur viktigt respektive kriterie är för ett tjänsteregister - i 

jämförelse med varandra.Om båda alternativen är lika viktiga markerar du mitten (4). 

Alternativ 1 2 3 4 5 6 7 Alternativ 

Interoperabilitet        Reliabilitet 

Interoperabilitet        Skalbarhet 

Interoperabilitet        Säkerhet 

 
Sektion 4 – Reliabilitet 

Markera varje rad enligt hur viktigt respektive kriterie är för ett tjänsteregister - i 
jämförelse med varandra.Om båda alternativen är lika viktiga markerar du mitten (4). 

Alternativ 1 2 3 4 5 6 7 Alternativ 

Reliabilitet        Skalbarhet 

Reliabilitet        Säkerhet 

 
Sektion 5 – Skalbarhet 

Markera varje rad enligt hur viktigt respektive kriterie är för ett tjänsteregister - i 
jämförelse med varandra.Om båda alternativen är lika viktiga markerar du mitten (4). 

Alternativ 1 2 3 4 5 6 7 Alternativ 

Skalbarhet        Säkerhet 
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5.3.4 Enkät 4 

Resultat av enkät 4. 

Sektion 1 - Feltolerans 

Markera varje rad enligt hur viktigt respektive kriterie är för ett tjänsteregister - i 
jämförelse med varandra.Om båda alternativen är lika viktiga markerar du mitten (4). 

Alternativ 1 2 3 4 5 6 7 Alternativ 

Feltolerans        Hastighet 

Feltolerans        Interoperabilitet 

Feltolerans        Reliabilitet 

Feltolerans        Skalbarhet 

Feltolerans        Säkerhet 

 
Sektion 2 – Hastighet 

Markera varje rad enligt hur viktigt respektive kriterie är för ett tjänsteregister - i 
jämförelse med varandra.Om båda alternativen är lika viktiga markerar du mitten (4). 

Alternativ 1 2 3 4 5 6 7 Alternativ 

Hastighet        Interoperabilitet 

Hastighet        Reliabilitet 

Hastighet        Skalbarhet 

Hastighet        Säkerhet 

 
Sektion 3 – Interoperabilitet 

Markera varje rad enligt hur viktigt respektive kriterie är för ett tjänsteregister - i 

jämförelse med varandra.Om båda alternativen är lika viktiga markerar du mitten (4). 

Alternativ 1 2 3 4 5 6 7 Alternativ 

Interoperabilitet        Reliabilitet 

Interoperabilitet        Skalbarhet 

Interoperabilitet        Säkerhet 

 
Sektion 4 – Reliabilitet 

Markera varje rad enligt hur viktigt respektive kriterie är för ett tjänsteregister - i 
jämförelse med varandra.Om båda alternativen är lika viktiga markerar du mitten (4). 

Alternativ 1 2 3 4 5 6 7 Alternativ 

Reliabilitet        Skalbarhet 

Reliabilitet        Säkerhet 

 
Sektion 5 – Skalbarhet 

Markera varje rad enligt hur viktigt respektive kriterie är för ett tjänsteregister - i 
jämförelse med varandra.Om båda alternativen är lika viktiga markerar du mitten (4). 

Alternativ 1 2 3 4 5 6 7 Alternativ 

Skalbarhet        Säkerhet 
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6. Analys 

Detta kapitel hanterar analys av intervjuer, enkäter och slutligen en analys av empirin 

gentemot teorin. 

6.1 Analys av intervjuer 

Samtliga respondenter lutar emot att en decentraliserad arkitektur är att föredra, en 

respondent tillägger däremot att man bör ha en arkitektur som inte är för komplex för 

dess syfte och därför kan en centraliserad arkitektur vara att föredra i vissa fall. Enligt 

teorin är en hybridarkitektur att föredra eftersom denna tar fördelarna ur båda 

arkitekturerna utan att ta med sig nackdelar. 

Respondenterna anser att största anledningen till att företag inte etablerat sina tjänster i 

molnet ännu främst beror på att molnet inte varit moget, men nämner också de tekniska 

begränsningar som finns, exempelvis integrering med gamla system. Teorin nämner 

även de tekniska problem så som integrering men även den ekonomiska aspekten att 

det krävs en stor mängd resurser för att kunna genomföras. 

Båda respondenterna är överrens om att säkerhetsaspekten är den viktigaste i en 

tjänstearkitektur. De har sedan olika åsikter kring de andra kriterierna där respondent 1 

anser att reliabilitet och svarstider är några av de viktigaste kriterierna. Respondent 2 

anser att feltolerans och skalbarheten är några av de viktigaste kriterierna. 
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6.2 Analys av enkäter 

Analysen av enkäten görs som tidigare nämnt genom en AHP (figur 7). 

 

Figur 7 – AHP – Uppställning av kriterier. 

 

6.2.1 Analys av enkät 1 

Steg 1, målet  ställs upp mot de olika kriterierna. Kriterierna är sammanställda genom 

teorin och intervjuerna där ”integration med www” har tagits bort från teoridelen på 

grund av redundans gentemot interoperabilitet. Kriteriet hastighet har lagts till utifrån 

intervjuerna då detta enligt en respondent är en påverkande faktor. 

Steg 2, siffervärdet från varje svarsrad i enkäten kodas om till ett värde som används vid 

AHP-analysen, detta medför ändringar enligt nedanstående tabell (se Tabell 6). 

 

Vilka är de viktigaste 
kriterierna på ett 

tjänsteregister som 
inkluderar 

molntjänster?

Feltolerans

Hastighet

Interoperabilitet

Reliabilitet

Skalbarhet

Säkerhet
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Enkätsvar 1 2 3 4 5 6 7 

Bråkdel 7 5 3 1 1/3 1/5 1/7 

Decimaltal 7 5 3 1 0,33 0,20 0,14 

Tabell 6 – Konverteringstabell från enkätvärden till analysvärden. 

Steg 3, Värden från enkäterna förs in i en matris. Som exempel använder vi första svaret 

från första enkäten (se Figur 7).  

 

1 2 3 4 5 6 7 
Figur 7 – Jämförelse mellan feltolerans och hastighet från enkät 1. 

Tabell 7 sammanfattar respektive kriterie kopplat till en bokstav. 

 

 

 

 

Tabell 7 – Tabell över konverteringstabell från bokstav till kritere. 

Steg 4, för in respektive värde från tabell 6 i en matris, matrisen för hela enkäten visas 

nedan i tabell 8. AB blir 5 och motsvarande BA blir 0,20 enligt värdena ovan. 

  A B C D E F 

A 1,00 5,00 5,00 0,33 1,00 0,20 

B 0,20 1,00 0,20 0,20 0,20 0,20 

C 0,20 5,00 1,00 0,33 0,33 0,20 

D 3,00 5,00 3,00 1,00 3,00 0,20 

E 1,00 5,00 3,00 0,33 1,00 0,20 

F 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00 

Summa 10,40 26,00 17,20 7,20 10,53 2,00 

Tabell 8 – Parvis jämförelse för enkät 1. 

Feltolerans Hastighet

A Feltolerans 

B Hastighet 

C Interoperabilitet 

D Reliabilitet 

E Skalbarhet 

F Säkerhet 
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Steg 5, för att få ut procentuella värden standardiseras tabellen genom att dividera varje 

cell med summan av kolumnen. Exempelvis blir 𝐴𝐵 =
5,00

26,00
= 0,19 och förs in på samma 

position i den standardiserade matrisen. Slutresultatet för enkät 1 blir enligt nedan (se 

Tabell 9). 

  A B C D E F Vikt (%) 

A 0,10 0,19 0,29 0,05 0,09 0,10 13,7% 

B 0,02 0,04 0,01 0,03 0,02 0,10 3,6% 

C 0,02 0,19 0,06 0,05 0,03 0,10 7,5% 

D 0,29 0,19 0,17 0,14 0,28 0,10 19,6% 

E 0,10 0,19 0,17 0,05 0,09 0,10 11,7% 

F 0,48 0,19 0,29 0,69 0,47 0,50 43,9% 

      
Totalt: 100,0% 

Tabell 9 – Standardiserad matris för enkät 1. 

Steg 6, genom att beräkna snittvärdet för varje rad får vi fram det procentuellt värdet på 

respektive kriterie. En lista sorterad på procentuella viktigheten visas nedan (se Tabell 

10). 

F Säkerhet 43,9% 

D Reliabilitet 19,6% 

A Feltolerans 13,7% 

E Skalbarhet 11,7% 

C Interoperabilitet 7,5% 

B Hastighet 3,6% 

Tabell 10 – Sorterad lista över hur viktigt respektive kriterie är enligt enkät 1. 
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6.2.2 Analys av enkät 2 

Samma process genomförs för enkät 2 men endast steg 4-6 redovisas för följande 

enkätsvar. 

  A B C D E F 

A 1,00 3,00 3,00 0,20 3,00 0,20 

B 0,33 1,00 0,33 0,14 0,20 0,14 

C 0,33 3,00 1,00 0,20 0,33 0,14 

D 5,00 7,00 5,00 1,00 5,00 0,20 

E 0,33 5,00 3,00 0,20 1,00 0,14 

F 5,00 7,00 7,00 5,00 7,00 1,00 

Summa 12,00 26,00 19,33 6,74 16,53 1,83 

Tabell 11 – Parvis jämförelse för enkät 2. 

 
A B C D E F Vikt (%) 

A 0,08 0,12 0,16 0,03 0,18 0,11 11,2% 

B 0,03 0,04 0,02 0,02 0,01 0,08 3,2% 

C 0,03 0,12 0,05 0,03 0,02 0,08 5,4% 

D 0,42 0,27 0,26 0,15 0,30 0,11 25,1% 

E 0,03 0,19 0,16 0,03 0,06 0,08 9,1% 

F 0,42 0,27 0,36 0,74 0,42 0,55 46,0% 

      
Totalt: 100,0% 

Tabell 12 – Standardiserad matris för enkät 2. 

F Säkerhet 46,0% 

D Reliabilitet 25,1% 

A Feltolerans 11,2% 

E Skalbarhet 9,1% 

C Interoperabilitet 5,4% 

B Hastighet 3,2% 

Tabell 13 – Sorterad lista över hur viktigt respektive kriterie är enligt enkät 2. 
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6.2.3 Analys av enkät 3 

Samma process genomförs för enkät 3 men endast steg 4-6 redovisas. 

  A B C D E F 

A 1,00 0,33 3,00 1,00 5,00 0,20 

B 3,00 1,00 5,00 5,00 3,00 0,20 

C 0,33 0,20 1,00 1,00 0,33 0,20 

D 1,00 0,20 1,00 1,00 0,33 0,20 

E 0,20 0,33 3,00 3,00 1,00 0,20 

F 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00 

Summa 10,53 7,07 18,00 16,00 14,67 2,00 

Tabell 14 – Parvis jämförelse för enkät 3. 

 
A B C D E F Vikt (%) 

A 0,09 0,05 0,17 0,06 0,34 0,10 13,5% 

B 0,28 0,14 0,28 0,31 0,20 0,10 22,0% 

C 0,03 0,03 0,06 0,06 0,02 0,10 5,0% 

D 0,09 0,03 0,06 0,06 0,02 0,10 6,1% 

E 0,02 0,05 0,17 0,19 0,07 0,10 9,8% 

F 0,47 0,71 0,28 0,31 0,34 0,50 43,6% 

      
Totalt: 100,0% 

Tabell 15 – Standardiserad matris för enkät 3. 

F Säkerhet 43,6% 

B Hastighet 22,0% 

A Feltolerans 13,5% 

E Skalbarhet 9,8% 

D Reliabilitet 6,1% 

C Interoperabilitet 5,0% 

Tabell 16 – Sorterad lista över hur viktigt respektive kriterie är enligt enkät 3. 
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6.2.4 Analys av enkät 4 

Samma process genomförs för enkät 4 men endast steg 4-6 redovisas. 

  A B C D E F 

A 1,00 0,20 0,14 0,33 0,33 0,20 

B 5,00 1,00 0,33 0,20 1,00 1,00 

C 7,00 3,00 1,00 1,00 3,00 1,00 

D 3,00 5,00 1,00 1,00 3,00 1,00 

E 3,00 1,00 0,33 0,33 1,00 0,33 

F 5,00 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 

Summa 24,00 11,20 3,81 3,87 11,33 4,53 

Tabell 17 – Parvis jämförelse för enkät 4. 

 
A B C D E F Vikt (%) 

A 0,04 0,02 0,04 0,09 0,03 0,04 4,3% 

B 0,21 0,09 0,09 0,05 0,09 0,22 12,4% 

C 0,29 0,27 0,26 0,26 0,26 0,22 26,1% 

D 0,13 0,45 0,26 0,26 0,26 0,22 26,3% 

E 0,13 0,09 0,09 0,09 0,09 0,07 9,2% 

F 0,21 0,09 0,26 0,26 0,26 0,22 21,7% 

      
Totalt: 100,0% 

Tabell 18 – Standardiserad matris för enkät 4. 

D Reliabilitet 26,3% 

C Interoperabilitet 26,1% 

F Säkerhet 21,7% 

B Hastighet 12,4% 

E Skalbarhet 9,2% 

A Feltolerans 4,3% 

Tabell 19 – Sorterad lista över hur viktigt respektive kriterie är enligt enkät 4. 

  



 
 

35 

6.3 Analys av alla enkätsvar 

En sammanställning av de fyra enkätsvaren visas nedan (se Tabell 20). Enligt resultatet 

av AHP-analysen syns det att säkerhet är det överlägset viktigaste kriteriet. Av fyra 

respondenter är det tre som fastställt att detta är det viktigaste kriteriet och detta 

stämmer överrens med empirin som samlades in genom intervjuerna. Näst viktigast är 

reliabiliteten, som även den utgörs av tre enkäter med hög vikt på reliabilitet och en 

enkät med låg vikt. Interoperabilitet fick låg prioritet av tre respondenter men tack vare 

en hög vikt från en respondent placerades detta kriterie på tredje plats. Feltolerans hade 

en relativt jämn viktfördelning från tre respondenter och aningen lägre från den fjärde 

och placeras därför på fjärde plats. Hastighetskriteriet var väldigt lågt prioriterat av två 

respondenter men vägdes upp av en relativt hög värdering och utgör därför femte plats. 

Det kriteriet som respondenterna var mest överrens om är skalbarhet som placeras just 

under hastighet som det sjätte viktigaste kriteriet.  

Placering 4-6 visar sig vara väldigt nära varandra i viktighetsgrad då dessa värden utgör 

en skillnad på totalt 1% mellan det högsta och lägsta medelvärdet. 

  Enkät 1 Enkät 2 Enkät 3 Enkät 4 Medelvärde 

Säkerhet 43,9% 46,0% 43,6% 21,7% 38,8% 

Reliabilitet 19,6% 25,1% 6,1% 26,3% 19,3% 

Interoperabilitet 7,5% 5,4% 5,0% 26,1% 11,0% 

Feltolerans 13,7% 11,2% 13,5% 4,3% 10,7% 

Hastighet 3,6% 3,2% 22,0% 12,4% 10,3% 

Skalbarhet 11,7% 9,1% 9,8% 9,2% 10,0% 

Tabell 20 – Sammanställning av sorterad kriterielista. 
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7. Diskussion 

Detta kapitel tar upp diskussion av teorin och resultatet av analysen. 

Även om inte teorin tydligt uttrycker vilken arkitektur som är att föredra anser jag att 

den förmedlar att en hybridarkitektur är mest fördelaktig. Detta baserat på att 

hybridarkitekturen har enbart positiva betyg på de olika kraven. Empirin stämmer inte 

överrens med detta då de intervjuade främst föredrar en decentraliserad arkitektur. 

Detta kan bero på parametrar som inte är framtagna i studien, till exempel hur komplext 

det är att upprätta en hybridarkitektur eller att respondenterna främst jobbat inom 

projekt där det inte funnits behov för hybridarkitekturer samt att det kan vara svårt att 

upprätta en hybridarkitektur i molnet, som är mer anpassat till en decentraliserad 

arkitektur. Under intervjuerna berättade respondenterna även att företaget inte haft 

behov av att ligga i framkant gällande molntjänster. Detta kan också påverka resultatet 

genom att de inte haft tillfälle att sätta sig in i en sådan arkitektur. Ur ett annat 

perspektiv kan det bero på att tekniken bakom arkitekturerna har utvecklats mycket 

sedan teorin skrevs 2005 och därför kan empirin stämma bättre in i nutiden. 

Enligt empirin är säkerhet det överlägset viktigaste kriteriet på ett tjänsteregister. Tre 

av respondenterna valde över 40% viktighetsfaktor på denna punkt medan en 

respondent valde drygt 20%. Detta beror troligtvis på att det är poänglöst att ha ett fullt 

fungerande tjänsteregister när informationen i det inte går att lita på. Anledningen till 

den avvikande trenden på det sista svaret kan bero på att respondenten aldrig upplevt 

några säkerhetsrelaterade problem eller eventuellt tolkade säkerhet på ett annorlunda 

sätt. 

På en klar andraplats finns kriteriet reliabilitet. Även där har tre respondenter svarat 

liknande, mellan 19-26% medan respondent 3 svarade 6%. Anledningen till 

andraplatsen är förmodligen främst att det är viktigt att tjänsteregistret har en hög 

drifttid, det blir snabbt problem om registret inte är åtkomligt. Det är lite svårare att 

förstå anledningen till varför en respondent prioriterat detta så lågt. Genom att granska 

analysresultatet har möjligtvis procenten från reliabilitet omflyttats till hastighet istället, 

kanske för att respondenten tolkade hastighet på så sätt att registret måste vara 

åtkomligt för att kunna svara snabbt, därför krävs en hög drifttid för att garantera 

snabba svar. 
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Även interoperabilitet fick väldigt nära svar från tre av respondenterna, mellan 5-7%, 

med den tredje respondenten som valt 26%. Vad denna avvikelse beror på är lite 

svårare att diskutera, det skulle kunna vara så att respondent 3 har mer erfarenhet av 

migrering (överflyttning) av tjänster eller upplevt problematik i samband med att 

tjänsteregister kommunicerar med andra miljöer. 

Feltolerans visar samma mönster, tre respondenter prioriterar detta mellan 11-14% 

medan respondent 4 avviker på 4%. Anledningen till detta skulle kunna vara att 

respondent 4 tolkar feltolerans på liknande vis som reliabilitet. Om tjänsteregistret har 

hög reliabilitet kan det tolkas att hög feltolerans är underförstått. 

Det kriteriet som flest respondenter svarat olika på är hastighet, där svaren varierar 

från 3% till 22%. Detta beror troligtvis på att alternativet var bristfälligt beskrivet i 

enkäten. En annan anledning är troligtvis att det är viktigt att tjänsteregistret uppfyller 

hastighetskraven men samtidigt är det relativt irrelevant hur pass mycket snabbare 

responstiderna blir gentemot kravet när kravet väl uppfyllts. 

Kriteriet som alla fyra respondenter var mest överrens på är skalbarheten. Svaren 

varierade mellan 9% till 12%. Enligt teorin är skalbarheten en del av definitionen på 

molntjänster. Eftersom respondenterna förklarar i intervjuerna att de inte har tagit så 

stor del av molnet på företaget ännu kan man spekulera i om detta kriterie hade fått 

högre respons på ett företag som jobbar mer ingående med molntjänster. 

De sista fyra kriterierna ligger väldigt nära varandra med en maximal skillnad på 1%. 

Trots att det finns lite avvikande svar så är de flesta överrens om viktigheten av 

kriterierna. Att svaren ligger så pass nära varandra beror möjligtvis på att det krävs en 

viss balans i ett tjänsteregister för att det ska fungera bra. Det räcker att ett kriterie är 

försummat för att systemet ska underprestera. 

  



 
 

38 

8. Slutsatser 

Detta kapitel tar upp slutsatser rörande vilka kriterier som är viktigast för ett 

framgångsrikt tjänsteregister. 

Syftet med denna studie var att ta reda på vilka kriterier som är viktigast på ett 

tjänsteregister som inkluderar molntjänster. Efter analys av teori och empiri är det 

tydligt att säkerhet är viktigast. En annan viktig del är att tjänsteregistret har en hög 

reliabilitet. Det är även fördelaktigt att behålla en bra balans mellan interoperabilitet, 

feltolerans, hastighet och skalbarhet för att kunna driva eller utveckla ett framgångsrikt 

tjänsteregister. 

 Kriterie Medelvärde 

Säkerhet 38,8% 

Reliabilitet 19,3% 

Interoperabilitet 11,0% 

Feltolerans 10,7% 

Hastighet 10,3% 

Skalbarhet 10,0% 

Tabell 21 – Sorterad  kriterielista. 

7.1 Framtida forskning 

Eftersom denna studie är utförd på ett enskilt företag skulle det vara intressant att 

genomföra denna studie på andra typer av företag eller allmänt på fler företag. Det 

skiljer sig förmodligen mellan olika företag beroende på vilken sorts arbete de utför. 

En annan möjlighet är att utifrån denna studie skapa en kravspecifikation för att senare 

kunna utveckla ett väl fungerande tjänsteregister som i praktiken går att analysera.  
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Bilaga 1 – Intervjumall 
 

1. Hur skulle du beskriva din roll i organisationen? 

2. Hur skulle du beskriva dina erfarenheter av tjänsteregister?  

3. Vilka krav skulle du säga att ett tjänsteregister är baserat på? 

4. Vilka är de viktigaste kraven i ett tjänsteregister? 

5. Vilka är de mindre viktiga kraven i ett tjänsteregister? 

6. Om vi utgår från att det finns 3 olika tjänstearkitekturer; centraliserad, 

decentraliserad och hybridarkitektur. Vilken tror du är den bästa och varför? 

7. Vad använder CGI för tjänsteregister just nu? 

8. Varför är inte er nuvarande lösning tillräcklig tror du? 

9. Vad tror du är de största anledningarna till att det en uppgradering inte är 

genomförd än? 

10. Känner du till några aktuella tjänsteregister på marknaden - och i så fall vilka? 

11. Vilka är enligt dig skillnaderna mellan ett molnregister och ett legacyregister? 

12. Bör man, enligt dig, separera så kallade legacytjänster och molntjänster? 
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Bilaga 2 – Enkät 
Denna enkät kommer samla in data för en analysmetod som kallas AHP (Analytical 

Hierarchy Process). Denna metod utgår ifrån att alla alternativ ska vägas emot varandra. 

På grund av detta kan enkäten uppfattas som repetetiv. 

Svaren anges på så sätt att markeringen sätts förhållandevis närmare alternativet som 

är viktigare. 

Enkäten förväntas ta ca 5 minuter att fylla i. 

Nedan finns en ordlista som förklarar de olika begreppens innebörd. 

Ordlista 

Interoperabilitet – Tjänsteregistret ska kunna kommunicera med en bred variation av 

miljöer. Detta innefattar olika protokoll och filformat. 

Reliabilitet – Tjänsteregistret ska vara pålitligt och stabilt över tid. Detta inkluderar 

möjlighet att kontrollera hälsan, alltså status, hos tjänster som är registrerade. 

Säkerhet – Tjänsteregistret ska möjliggöra en säker miljö för både lagring och 

transaktioner. Detta innefattar att endast rätt användare kan redigera eller läsa 

informationen som finns i registret samt att kryptering kan utföras när den känsliga 

informationen transporteras. 

Feltolerans – Möjligheten för tjänsteregistret att kunna anpassa sig till eller förutse 

driftproblem. Kan exempelvis vara tjänster som inte svarar eller nätverksproblem. 

Skalbarhet – Skalbarhet innebär möjligheten att smidigt expandera eller skala ner en 

tjänstearkitektur. Detta kan innebära att när tjänsterna har högre belastning under 

dagen kan fler instanser startas som hjälper till med belastningen. Under perioder med 

mindre belastning skalas systemet ner för att spara resurser. 

Hastighet – Hur lång tid det tar för systemet att hantera förfrågningar och skicka 

tillbaka svar. 
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Sektion 1 - Feltolerans 

Markera varje rad enligt hur viktigt respektive kriterie är för ett tjänsteregister - i 

jämförelse med varandra.Om båda alternativen är lika viktiga markerar du mitten (4). 

Alternativ 1 2 3 4 5 6 7 Alternativ 

Feltolerans        Hastighet 

Feltolerans        Interoperabilitet 

Feltolerans        Reliabilitet 

Feltolerans        Skalbarhet 

Feltolerans        Säkerhet 

 

Sektion 2 – Hastighet 

Markera varje rad enligt hur viktigt respektive kriterie är för ett tjänsteregister - i 

jämförelse med varandra.Om båda alternativen är lika viktiga markerar du mitten (4). 

Alternativ 1 2 3 4 5 6 7 Alternativ 

Hastighet        Interoperabilitet 

Hastighet        Reliabilitet 

Hastighet        Skalbarhet 

Hastighet        Säkerhet 

 

Sektion 3 – Interoperabilitet 

Markera varje rad enligt hur viktigt respektive kriterie är för ett tjänsteregister - i 

jämförelse med varandra.Om båda alternativen är lika viktiga markerar du mitten (4). 

Alternativ 1 2 3 4 5 6 7 Alternativ 

Interoperabilitet        Reliabilitet 

Interoperabilitet        Skalbarhet 

Interoperabilitet        Säkerhet 

 

Sektion 4 – Reliabilitet 

Markera varje rad enligt hur viktigt respektive kriterie är för ett tjänsteregister - i 

jämförelse med varandra.Om båda alternativen är lika viktiga markerar du mitten (4). 

Alternativ 1 2 3 4 5 6 7 Alternativ 

Reliabilitet        Skalbarhet 

Reliabilitet        Säkerhet 

 

Sektion 5 – Skalbarhet 

Markera varje rad enligt hur viktigt respektive kriterie är för ett tjänsteregister - i 

jämförelse med varandra.Om båda alternativen är lika viktiga markerar du mitten (4). 

Alternativ 1 2 3 4 5 6 7 Alternativ 

Skalbarhet        Säkerhet 
 


