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Sammanfattning 
Organisationer ställs numera inför ökade krav på förändring och 
förnyelse i sitt affärsgörande. Det medför samtidigt nya krav på de 
affärsstödjande IT-system som befinner sig i organisationen vilka måste 
klara de högre kraven på anpassning i samband med en förändring av 
organisationen och affärsprocesserna. För att kunna uppnå de nya kraven 
på flexibilitet och lös koppling som verksamheten ställer på systemen 
realiserar nu alltfler service-orienterade arkitekturer vilket innebär att 
delarna i systemen utvecklas som tjänster, levererade efter behov och 
konsumerade på begäran. Syftet med service-orienteringen är att 
möjliggöra kommunikation och utbyte av affärsfunktionalitet samt 
byggande av affärsprocesser över organisationsgränserna med hjälp av 
autonoma och heterogena tjänster som verkar i öppna miljöer såsom 
Internet. 
 
Affärsgörandet i den service-orienterade miljön kräver tillit till både 
miljön och transaktionerna. Vi menar att det är först när aktörernas 
trygghetsbehov är tillfredsställt som förutsättningar finns att aktörerna 
känner ett intresse eller en vilja att delta i den öppna miljöns olika 
affärsaktiviteter. Affärsvärdet som kommuniceras i miljöns interaktioner 
bestämmer till stor del säkerhetsbehovet och därmed 
säkerhetsarkitekturens utformning. Vi vill betona att det i sammanhanget 
bör ske en avvägning i beslutsfattandet gällande säkerhetsnivån och 
affärsgörandet eftersom slutresultatet blir den affärsnytta lösningen 
levererar. Om lösningen på grund av säkerhetsnivån inte kan leverera den 
affärsnytta som eftersträvas så är den inte användbar. 
 
För att kunna säkra den öppna miljö där tjänsterna brukas och 
affärsinteraktionerna sker ser vi ett behov av en säkerhetsmodell som är 
tillräckligt flexibel för att inte inverka hämmande på service-
orienteringens grundläggande principer såsom dynamik och flexibilitet i 
arkitekturen eller på autonomin för inblandade aktörer och tjänster. 
Denna modell kan genom att lyfta fram viktiga aspekter som bör beaktas 
utgöra ett stöd för dem som arbetar med att utforma, nyttja eller förvalta 
säkra service-orienterade affärsmiljöer. 
 
Syftet med denna uppsats har varit att utforma en konceptuell service-
orienterad säkerhetsmodell med hänsyn taget till den service-orienterade 
affärsmiljön. I vårt arbete med att uppnå detta syfte undersökte vi i ett 
första steg i hur den service-orienterade affärsmiljön kunde se ut. 
Därefter studerade vi hur vi kunde säkra denna miljö. I våra studier har vi 
använt ett abduktivt tillvägagångssätt 



 

 
 Vi har funnit att det finns en mängd olika service-orienterade 
affärsmiljöer vilka delar vissa grundläggande egenskaper. Ett exempel på 
denna typ av gemensam egenskap är lös koppling mellan autonoma och 
heterogena agenter. I affärsmiljön kan det råda förhållanden som sträcker 
sig från en-till-en ända till många-till-många. 
 
I våra ögon är den service-orienterade affärsmiljöns infrastruktur 
uppbyggd av service-orienterade arkitekturer. För att säkra denna miljö 
krävs som vi ser det en säker infrastruktur och eftersom infrastrukturen är 
uppbyggd av service-orienterade arkitekturer så är det där vi finner 
säkerhetslösningarna. Det viktiga är dock som vi ser det att sensorerna 
för att känna av, bedöma och fastställa säkerhetsnivån finns där 
affärsgörandet sker. 
. 
I våra säkerhetsstudier framkom att de grundläggande säkerhetsmålen 
och komponenterna är relevanta för en service-orienterad arkitektur. 
Autentisering och auktorisering för tjänsterna måste kombineras med 
säkra kommunikationer och oavvislighet. Autentisering för tjänsterna är 
nödvändig för att auktorisering ska kunna utföras och oavvislighet 
uppnås. De säkra kommunikationerna behövs för att inte obehöriga ska 
kunna avlyssna eller förändra de meddelanden som överförs i nätverken. 
Konfidentialitetsskyddet kan uppnås via kryptering av meddelande och 
mediet och integritetsskyddet via kryptering och signering av 
meddelandet. 
 
 
 
 



 

Förord 
Arbetet med denna uppsats har varit givande och gett oss mycket ny 
kunskap på ett område som vi tror kommer att aktualiseras i allt högre 
grad i framtiden.  
 
Vi vill tacka Emelie och Johanna för det stöd ni givit oss under arbetet 
med denna uppsats. Vi vill även ge ett tack till CSN och Ida Infront för 
att ni tog er tid att svara på alla frågor.  
 
Linköping i juni 2005 
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1 Inledning 
I detta kapitel presenteras uppsatsens syfte och frågeställningar och 
bakgrunden till dessa.  

1.1 Bakgrund 
Organisationer ställs numera inför ökade krav på förändring och 
förnyelse i sitt affärsgörande (t.ex. Endrei et al, 2004). Det medför 
samtidigt nya krav på de affärsstödjande IT-system som befinner sig i 
organisationen vilka måste klara de högre kraven på anpassning i 
samband med en förändring av organisationen och affärsprocesserna 
(t.ex. Bennett et al, 2002). För att kunna uppnå de nya kraven på 
flexibilitet och lös koppling som verksamheten ställer på systemen inför 
nu alltfler en service-orienterad arkitektur vilket innebär att mjukvaran i 
systemen utvecklas som tjänster, levererade efter behov och konsumerade 
på begäran. Syftet med service-orienteringen är att möjliggöra 
kommunikation och utbyte av affärsfunktionalitet samt byggande av 
affärsprocesser över organisationsgränserna med hjälp av autonoma och 
heterogena tjänster som verkar i öppna miljöer såsom Internet.  
 
Filosofin möjliggör att systemfunktionalitet i form av tjänster kan 
erbjudas på en elektronisk marknadsplats (EM) där de kan köpas, säljas 
och i vissa sammanhang även nyttjas utan kostnad. Då 
systemfunktionalitet önskas av en konsument söker denne de tjänster 
som innehar de egenskaper som motsvarar det behov som finns. 
Marknadsplatsen möjliggör en lös koppling mellan de problem som finns 
i affärsrörelsen och de mjukvarulösningar som använts vilket möjliggör 
att systemen kan utvecklas i takt med verksamheten. (Elfatatry & Layzell, 
2002).  
 
I en service-orienterad affärsmiljö utgörs infrastrukturen av en service-
orienterade arkitektur. Dessa arkitekturer gör det inte bara enklare för 
legitima entiteter att få tillträde till systemen utanför 
organisationsgränserna, utan ger även nya möjligheter för 
ickeauktoriserade, obehöriga entiteter att missbruka eller exploatera 
tjänsterna. En service-orienterad arkitektur är utsatt för hot utöver de 
vanliga säkerhetshoten eftersom den i sig involverar interaktioner mellan 
autonoma entiteter (Singh & Huhns, 2005). Tidigare säkerhetsarbete med 
fokus på den yttre säkerheten har lämnat de interna nätverken och 
systemen oskyddade och sårbara med ett virrvarr av ouppdaterade system 
och föråldrade teknologier (Morrison, 2004). Ironiskt nog är det just 
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dessa delar som exponeras i och med ett införande av en service-
orienterad arkitektur (Morrison, 2004).  
 
Detta behöver dock inte betyda att det inte går att bygga säkra service-
orienterade applikationer. Idag finns det flera säkerhetsstandarder (se t.ex. 
Della-Libera et al, 2002) för realisering av säkerhet i dessa applikationer 
och de bygger inte på ny teknik utan använder sig av redan beprövad 
teknik för exempelvis autentisering, kryptering och digitala signaturer. En 
stor del av den nya formen av säkerhetsarbete består i att bistå vid 
byggande av tillit i de affärsrelationer som krävs för det 
organisationsöverspännande tjänsteutbytet mellan inblandade 
affärspartners i den service-orienterade affärsmiljön.  
 
För att kunna säkra den öppna miljö där tjänsterna brukas och 
affärsinteraktionerna sker ser vi ett behov av en säkerhetsmodell som är 
tillräckligt flexibel för att inte inverka hämmande på service-
orienteringens grundläggande principer såsom dynamik och flexibilitet i 
arkitekturen eller på autonomin för inblandade affärsparter och tjänster.  
 
Vi har inte funnit någon tidigare säkerhetsmodell som kan belysa olika 
aspekter på säkerheten i den service-orienterade affärsmiljön. Vi ville 
därför utarbeta en modell som kan utgöra ett stöd för dem som arbetar 
med att utforma, nyttja och/eller förvalta säkra service-orienterade 
affärsmiljöer. 

1.2 Problemformulering 
Säkerhetsmodellen vi avser att ta fram måste ta hänsyn till både 
affärsmässiga och säkerhetsmässiga aspekter i den öppna miljö där 
tjänsterna befinner sig. Det innebär att utformningen och beskaffenheten 
av den service-orienterade affärsmiljön behöver klarläggas. Därefter 
behöver denna miljö granskas ur ett säkerhetsperspektiv för att isolera de 
delar som kan behöva säkras för att affärerna ska kunna bedrivas på ett 
säkert sätt.  
 
När en konceptuell säkerhetsmodell tas fram är det nödvändigt med både 
teoretiska och empiriska studier. Det är därför av intresse att, utöver 
grundliga teoretiska studier av affärs- och säkerhetsteori, undersöka vilken 
konceptuell säkerhetsarkitektur olika organisationer som realiserar 
och/eller använder sig av service-orienterade affärsmiljöer i sin dagliga 
verksamhet har valt. De empiriska studierna är en mindre men dock lika 
viktig del av vårt arbete som de teoretiska studierna. 
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Utifrån ovanstående resonemang har vi kommit fram till de 
frågeställningar som presenteras nedan. 

1.2.1 Frågeställning 
• Hur bör en konceptuell service-orienterad säkerhetsmodell utformas med 

hänsyn taget till den service-orienterade affärsmiljön? 
 
1.2.1.1 Teoristudiespecifika frågeställningar 

• Hur kan den service-orienterade affärsmiljön se ut? 
• Hur kan den service-orienterade affärsmiljön säkras med hänsyn taget till 

affärsgörandet? 
 
1.2.1.2 Fallstudiespecifika frågeställningar 

• Hur ser de undersökta fallens service-orienterade affärsmiljö ut? 
• Vilka säkerhetslösningar har använts i de undersökta fallens service-

orienterade affärsmiljöer? 
• Hur har de undersökta fallens säkerhetslösningar tagit hänsyn till 

affärsgörandet? 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats har varit att: 
 

• Utforma en konceptuell service-orienterad säkerhetsmodell med hänsyn taget till 
den service-orienterade affärsmiljön. 

 
Uppsatsens huvudsakliga kunskapsbidrag är denna konceptuella 
säkerhetsmodell vilken kan utgöra ett stöd för dem som arbetar med att 
säkra service-orienterade affärsmiljöer eller forskar inom detta 
ämnesområde.  Vi ser också ett bidrag i att orientera läsaren inom 
områden som service-orientering, affärsteori och informationssäkerhet. 

1.3.1 Kunskapsbehov 
För att kunna uppnå uppsatsens syfte identifierade vi följande 
kunskapsbehov. 
 
Vi ansåg att vi behövde en bred och gedigen teoretisk bas så att vi kunde 
tillgodogöra oss de empiriska studierna och förstå de olika fenomen 
modellen grundar sig på. Frågeställningens omfång, exempelvis när det 
gäller hur affärsmiljön kan se ut, kräver en stor bredd för att kunna fånga 
många av de fenomen som finns i dessa miljöer.  
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Vi behövde skapa en förståelse för service-orienteringen, dess 
grundläggande principer och koncept ur ett affärsperspektiv vilket sedan 
gav oss en bild av den service-orienterade affärsmiljön och som gjort att 
vi kunnat presentera denna för läsaren. För att kunna fylla detta 
kunskapsbehov behövde vi först söka kunskap om allmänna affärsteorier 
vilka bistått oss i sökandet efter förståelse för den service-orienterade 
affärsmiljön.  
 
Vi behövde också skapa en lika stor förståelse för den service-orienterade 
miljön ur ett säkerhetsperspektiv och på så sätt skapa en bild av en säker 
service-orienterad affärsmiljö. För att kunna fylla detta kunskapsbehov 
behövde vi först söka kunskap om allmänna säkerhetsbegrepp och teorier 
vilka bistått oss i sökandet efter förståelse för hur den service-orienterade 
affärsmiljön kan säkras.  
 
Tillit är något som vi bedömde har betydelse för både affärsgörandet och 
säkerheten vilket gjorde att vi behövde studera detta begrepp ur de olika 
perspektiven. Exempelvis så föreställde vi oss att affärsgörandet påverkas 
av tillitsnivån och säkerheten påverkar denna nivå. I detta sammanhang 
kände vi också att relationer mellan olika aktörer hade en betydelse vilket 
väckte vår nyfikenhet att studera även detta. 
 
För att få ytterligare infallsvinklar i våra studier har det också varit 
nödvändigt att söka kunskap och erfarenheter från verkliga organisationer 
som realiserat och/eller använder sig av service-orienterade system med 
tillhörande säkerhetslösningar. Dessutom ville vi veta hur de undersökta 
fallens säkerhetslösningar tar hänsyn till affärsgörandet. Som en grund för 
dessa empiriska studier bedömde vi det också nödvändigt att inhämta 
grundläggande kunskaper om web services som är en samling standarder 
och specifikationer vilka möjliggör byggandet av en service-orienterad 
miljö. Vi valde dock att presentera web services i appendix B.  

1.4 Intressenter 
Vi avser att utveckla kunskap om säkerheten i service-orienterade 
affärsmiljöer. Medverkande vid denna kunskapsutveckling och tillika 
intressenter är företagen och de anställda som har bidragit till 
kunskapsbildningen. Övriga intressenter är studenter och forskare med 
liknande frågeställningar men även andra företag som arbetar med att 
utforma, nyttja och/eller förvalta säkra service-orienterade affärsmiljöer. 
För att läsaren ska kunna ta till sig innehållet i uppsatsen på bästa sätt 
krävs kunskaper i ämnen såsom informationssäkerhet, 
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nätverkskommunikation och gärna även företagsekonomi och informatik 
i allmänhet. 

1.5 Avgränsning 
På grund av att den tidsram som finns för uppsatsen kommer vi inte att 
behandla implementationsarbetet och djupare tekniska lösningar. Vi har 
heller inte studerat den fysiska säkerheten.  
 
De affärsmiljöer som vi beskrivit i uppsatsen har vi valt att studera på en 
mer konceptuell nivå då vi inte ansett det vara nödvändigt att djupare 
beskriva den mångfald av omfattande begrepp och fenomen som finns på 
detta område. Vi har heller inte behandlat alla säkerhets- eller affärsteorier 
som existerar. 

1.6 Tidigare forskning 
Uppsatsens teoridelar bygger till stor del på tidigare forskning som lyfter 
fram olika infallssvinklar på flera av de fenomen som studerats i 
uppsatsen. Vi har dock inte funnit någon eller några forskare som knyter 
samman de olika fenomenen till en modell av den typ som vi tagit fram i 
denna uppsats. 

1.7 Referenshantering 
Referenshantering sker enligt Harvard-modellen. När källhänvisning till 
den aktuella meningen sker är hänvisningen skriven innanför punkten. 
Åsyftas hela stycket sker hänvisningen utanför den sista punkten i stycket. 
I de fall vi har ett stycke med många olika källor kan en mix ske mellan de 
båda. Den huvudsakliga källan anges då enligt styckehänvisning och de 
enskilda bestyrkande meningarnas källor hänvisas enligt 
meningshänvisning. Detta innebär alltså i detta fall att meningar som 
hamnar mellan meningshänvisningar tillhör styckehänvisningen. 
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1.8 Disposition 
Uppsatsen är indelad fem delar: 
 
DEL I Uppsatsens utgångspunkter, innehåller kapitel 1: Inledning 

och kapitel 2: Vetenskaplig ansats och metod. 
 
DEL II Teoretisk referensram och analys, innehåller kapitel 3: 

Service-orienterade affärsmiljöer ur ett affärsperspektiv och 
kapitel 4: Service-orienterade affärsmiljöer ur ett 
säkerhetsperspektiv. 

 
DEL III Empirisk referensram och analys, innehåller kapitel 5: 

Empiriska studier 
 
DEL IV Sammanbindande analys, innehåller kapitel 6: Analys och 

diskussion 
 
DEL V Konceptualisering och reflektioner, innehåller kapitel 7: 

Resultat och kapitel 8: Reflektioner och vidare forskning. 
 
DEL I utgör utgångspunkter för uppsatsen. DEL II teorigrundar 
uppsatsens kunskapsbidrag och DEL III empirigrundar uppsatsens 
kunskapsbidrag. DEL IV Analys och diskussion som sätter samman del 
II och III och utgör genom detta en bas för del V. DEL V utgör 
kunskapsbidraget 
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2 Vetenskaplig ansats och metod 
I det här kapitlet kommer vi att presentera den metod vi valt och hur vi 
grundar den i metodteorin. Vi beskriver och motiverar de vetenskapliga 
vägval vi gjort. Vi har valt att lägga in metodkritiken under alla val och 
reflektioner vi gjort eftersom vi anser att det medför en ökad tydlighet i 
vägvalet. 

 

2.1 Kvantitativ metod 
Holme & Solvang (1997) skriver att den kvantitativa metoden är i större 
utsträckning präglad av kontroll från forskarens sida och den definierar 
vilka förhållanden som är av särskilt intresse utifrån den frågeställning 
som valts. Metoden avgör också vilka svar som är tänkbara. De menar att 
kvantitativa metoder är mer formaliserade och strukturerade än kvalitativa 
metoder. Hartman (1998) skriver att ett genomförande av en kvantitativ 
undersökning innebär att man genomgår en process, ofta kallad 
forskningsprocessen. Denna process består av tre faser, planerings-, 
insamlings-, och analysfasen. I dessa faser finns det sedan olika moment. 
Vid varje moment gör man något som är nödvändigt för att 
undersökningen skall uppfylla kraven på vetenskaplighet. Underlåter man 
att göra vissa saker, försvinner den vetenskapliga halten.  
 
Enligt Repstad (1999) används siffror i flera faser av forskningsprocessen 
för att beskriva hur pass vanlig en företeelse är, jämföra olika företeelser 
med varandra, bestämma statistisk representativitet i urvalet och för att 
uttrycka statistiska samband eller korrelationer mellan egenskaper. 
Utgångspunkten är att det man studerar ska göras mätbart och att 
undersökningsresultaten ska presenteras numeriskt (Andersen & 
Gamdrup, 1994).  
 
Uppläggning och planering skriver Holme & Solvang (1997) 
kännetecknas av selektivitet och avstånd i förhållande till 
informationskällan. Det råder en jag-det relation mellan forskaren och 
den undersökte. Graden av precision vid kvantifieringen är en fråga om 
objektivitet (Andersen & Gamdrup, 1994). Om vi vill ha precisa 
observationer måste vi objektivt mäta dem (Andersen & Gamdrup, 1994). 
Enligt Andersen (1998) är det primära kunskapssyftet att orsaksförklara 
de fenomen som är föremål för undersökningen för att kunna pröva om 
de uppnådda resultaten gäller för alla de enheter som vi vill uttala oss om, 
vilket möjliggör förutsägelser om fenomenen.  



Kapitel 2  Vetenskaplig ansats och metod 

 28

 
Huvudmotståndarna (det vill säga kvalitativt inriktade forskare) brukar 
erkänna den potential som ligger i vissa former av den kvantitativa 
mätningen. Det som väcker deras kritiklusta är snarare den helhet av 
tillvägagångssätt och utgångspunkter som utgör en oupplöslig del av den 
kvantitativa forskningen och som är ett resultat av att man tillämpar ett 
naturvetenskapligt synsätt på studierna av samhället. (Bryman, 1997)   

2.2 Kvalitativ metod 
Enligt Holme & Solvang (1997) innebär kvalitativa metoder en ringa grad 
av formalisering. Metoden har primärt ett förstående syfte och vi är inte 
inriktade på att pröva om informationen har generell giltighet. Repstad 
(1999) skriver att kvalitativa metoder handlar om att karaktärisera. Själva 
ordet ”kvalitativ” står för kvaliteter, det vill säga egenskaper eller 
framträdande drag hos ett fenomen. Syftet är ofta att bilda sig begrepp 
om ett fenomen eller olika aspekter av samma fenomen (Halvorsen, 
1992). Mätning spelar en mycket underordnad roll och det systematiska 
bruket av siffror som hjälpmedel för analysen lyser med sin frånvaro 
(Repstad, 1999).  
 
Lundahl & Skärvad (1999) menar att den kvalitativa metoden handlar om 
hur vi som undersökare, med utgångspunkt från studier av beteende (i vid 
mening), tolkar oss fram till en teori. Bryman (1997) anser att det mest 
grundläggande draget är den uttalade viljan att se eller uttrycka händelser, 
handlingar, normer och värden utifrån de studerade personernas eget 
perspektiv. Alvesson & Sköldberg (1994) trycker på att betraktandet av 
och fokuseringen på öppen, mångtydig empiri är ett centralt kriterium för 
kvalitativa metoder samt att de utgår från studieobjektens perspektiv. 
Kunskapssyftet är primärt förstående, inte förklarande (Andersen, 1998).  
 
Enligt Gustavsson (2003) är urvalsprincipen för kvalitativa metoder att 
tillföra sin tolkning nya kvalitativa poäng. Det gör forskaren genom att 
arbeta med flera olika datakällor. Han kan också se mer och djupare än 
insamlad data visar genom att fylla i de luckor som finns mellan enskilda 
data eller göra helhetsbedömningar som går bortom insamlad data. 
Kvalitativa forskare försöker alltid komma längre än en ren beskrivning 
och göra en analys av den miljö de studerar (Bryman, 1997).  
 
Begränsningarna med den kvalitativa metoden är enligt Gustavsson 
(2003) att det är svårt att göra om en forskares tolkningar av en annan 
forskare. Dessutom är oftast forskarens situation så unik att det är svårt 
för andra att hitta exakt samma situation att studera och forskaren 
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begränsas i hur rimliga och välgjorda tolkningarna är. Lundahl & Skärvad 
(1999) menar att alla tolkningar påverkas av förförståelsen. Tolkningarna 
är "teoriimpregnerade" och perspektivstyrda. Vidare anser de att det är 
viktigt vid kvalitativa studier att vara medveten om hur perspektivet styr 
tolkningen samt att vi i många fall utgår från olika perspektiv. 

2.3 Vårt metodval – kvalitativ metod 
Vi har i denna uppsats valt att använda den kvalitativa ansatsen för vår 
metod.  Motiveringen till detta är att vi i uppsatsen utifrån empiriska och 
teoretiska studier analyserat och tolkat fram resultaten. En utgångspunkt 
för studierna har varit att utifrån utvalda aktörers perspektiv försöka 
förstå de fenomen vi betraktat. Vi har exempelvis utifrån olika tekniska 
lösningar uttolkat och generaliserat fram den bakomliggande filosofin så 
att vi sedan kunde applicera den i en kontext som befinner sig på en 
högre abstraktionsnivå.  Vår strävan har i uppsatsen varit att se djupare än 
den insamlade empiriska och teoretiska informationen för att kunna göra 
som Gustavsson (2003) säger det vill säga försöka förstå helheten och 
dess delar. Utifrån denna information har vi sedan utarbetat en 
konceptuell modell som vi hoppas ska ge ett kvarstående 
forskningsbidrag. 
 
Vi har inte varit ute efter att kvantitativt mäta någon del i fenomenet och 
det har inneburit att vi inte använt någon insamlingsmetod av kvantitativt 
slag Vi är fullt medvetna om att de tolkningar som har gjorts i uppsatsen 
kan ha influerats av vår förförståelse och styrts av de perspektiv vi valt. Vi 
har dock i våra studier strävat efter att bibehålla en oberoende inställning 
till de fenomen som studerats. Dessutom är vår modell uppbyggd med 
kunskap som inhämtats ur både ett affärs- och säkerhetsperspektiv. Vi är 
två forskare med olika förförståelse men i och med att vi studerat 
fenomenen ur olika perspektiv har vi fått en bredare grund för de 
tolkningar som gjorts. 

2.4 Induktion 
Ordet induktion kommer från latinets ”inducere” som betyder ”leder till”. 
Vid induktionen når vi fram till en uppsättning allmängiltiga lagar och 
utifrån dem och en uppsättning initiala betingelser kan vi härleda 
(deducera) slutsatser som kan tjäna som förklaringar respektive 
förutsägelser (prediktioner). (Knudsen, 1994) Vi rättfärdigas uppifrån 
enligt Føllesdal et al (1993) vilket innebär att vi härleder konsekvenser ur 
våra uppfattningar. Induktion kallas även för upptäcktens väg (Holme & 
Solvang, 1997). Andersen (1998) beskriver att induktion är när vi utifrån 
en enskild händelse sluter oss till en princip eller en generell lagbun-
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denhet. Här utgår vi alltså från empiri för att sluta oss till generell 
kunskap om teorin. Kunskap om den empiriska verkligheten måste vara 
grundad i iakttagelser (Molander, 1988). Alvesson och Sköldberg (1994) 
beskriver ansatsen som ett riskfyllt språng från en samling enskildheter till 
en allmän samling.  
 
Hartman (1998) skriver att den induktiva metoden bygger på idén att man 
vid det vetenskapliga sökandet börjar med observationer. Dessa 
observationer ska inte styras av någon förutfattad mening eller någon 
teori, utan vara teorineutrala. Ofta betonas dessutom att denna 
datainsamling ska ske helt förutsättningslöst (Wallén, 1993). Hartman 
(1998) ger kritik mot den induktiva metoden när det gäller 
teorineutraliteten vid observationerna. Han menar att det inte är praktiskt 
möjligt att göra observationer som inte är styrda av en förutfattad mening 
om det man är ute efter och att observationerna redan är styrda av det vi 
ser av ett begreppsligt system. Føllesdal et al (1993) menar att teorin 
påverkas av empirisk data eftersom den måste överrensstämma med den, 
men empirisk data påverkas också i viss mån av teorin. 
 
Den induktiva metoden anses enligt Hartman (1998) vara förlegad idag, i 
varje fall inom de vetenskaper som använder sig av kvantitativa metoder. 
Möjligen kan den användas för att upptäcka samband, det vill säga till 
explorativa undersökningar men den kan inte användas för att rättfärdiga 
en generell relationssats. Alvesson och Sköldberg (1994) anser att 
svagheten med induktion är att den underliggande strukturen eller 
situationen inte tas med i bilden utan den omfattar enbart ett mekaniskt 
yttre samband. Metoden så att säga destillerar en allmän regel ur en 
mängd iakttagelser. Vad som kommer ut blir då bara ett koncentrat av 
vad som redan innehålls i iakttagelserna själva.  

2.5 Deduktion 
Ordet deduktion kommer från latinets ”deducere” som betyder ”leder 
bort från”. I en deduktion utgår man från några bestämda utsagor 
(premisser) och arbetar sig enligt vissa bestämda regler bort från dem och 
fram till en viss slutsats. De regler som avses är regler för korrekta 
slutledningar som studeras inom ramen för ämnet. (Knudsen, 1993) Vi 
rättfärdigar underifrån enligt Føllesdal et al (1993) vilket innebär att vi 
betraktar våra uppfattningar som hypoteser som vi härleder eller 
deducerar konsekvenser ur. Därefter prövar vi dessa konsekvenser mot 
vår erfarenhet. Deduktion kallas även för bevisföringens väg (Holme & 
Solvang, 1997). Alvesson och Sköldberg (1994) menar att denna ansats är 
mindre riskfylld jämfört med den induktiva men till priset av att den 
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verkar förbättra vad som ska förklaras och att den allmänna regeln alltid 
gäller. Figur 2.5.1 visar skillnaderna mellan induktion och deduktion. 
 

Fakta uppnådda via
observationer

Förklaringar och
förutsägelser

Allmängiltiga lagar plus initiala betingelser

Induktion Deduktion

 
 

FIGUR 2.5.1: INDUKTION OCH DEDUKTION (FRITT: KNUDSEN, 1993) 
 
Starrin et al (1991) anser att den deduktiva metoden är svår att bestämma 
och beskriva. Vad som är påfallande är att denna väg inte anvisar några 
speciella regler. I stället för att betona nödvändigheten av sådana betonas 
exempelvis idérikedom, improvisation och intresse. Man talar om 
intuition och fingertoppskänslighet. I stället för användandet av 
operationella begrepp talar man om ”spårhundsbegrepp”. 
Spårhundbegrepp beskrivs av Starrin et al (1991) som ett hjälpmedel för 
forskaren som hjälper denne att spåra upp väsentlig problematik och ger 
en riktning åt det fortsatta arbetet. 
 
Wallén (1993) anser att idealet för den deduktiva ansatsen är att teorin 
bildar ett deduktivt system, det vill säga innehåller ett antal grundläggande 
teorisatser, regler för härledning av nya satser och sedan ett system av 
följdteorier. Inom systemet av teorier skall det då råda logisk 
motsägelsefrihet. Vidare anser han att teoretiska lagbundenheter och 
förklaringar inte kan prövas direkt mot verkligheten på grund av att de 
bygger på förenklingar och idealiseringar. Till teorin måste det därför höra 
”broprinciper” eller modellvillkor som anger relationen till de 
observerbara företeelserna.  
 
Den deduktiva metoden tar enligt Hartman (1998) fasta på att man inte 
kan observera teorineutralt. Istället ska man börja med att forma en 
hypotes som sedan styr våra observationer. Alvesson & Sköldberg (1994) 
riktar kritik mot den deduktiva ansatsen när de hävdar att den strängt 
taget inte verkar förklara någonting utan snarare undviker förklaring 
genom ett ”auktoritärt fastslående”. De menar att vi ser en avsaknad av 
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underliggande mönster och tendenser, vilket gör modellen nära på 
intetsägande. 

2.6 Abduktion 
Både deduktion och induktion anger tillvägagångssätt utifrån vilka vi kan 
dra vetenskapliga slutsatser. Det har emellertid riktats kritik mot 
polariseringen av dessa två angreppssätt (Andersen, 1998; Bryman, 1997). 
Kirkeby (1994) skriver att induktion och deduktion ställer oss inför ett 
dilemma. De kan inte ge oss kunskap som är kvalitativt ny det vill säga 
vetande av en typ som vi inte redan haft. Det beror, enligt Kirkeby, på för 
induktionens del att vi måste känna till de begrepp vi använder oss av 
som redskap för den induktiva processen. Den kan heller inte ge oss 
något säkert vetande. Deduktionen kan däremot ge oss helt säkert 
vetande men även här förutsätts att begreppen är kända. Holme & 
Solvang (1997) fastställer att vi kan på analytisk väg skilja mellan de två 
huvudsakliga teoretiska angreppssätten men mycket ofta kommer vi att 
finna att det är i motsättningar eller i kombinationen mellan dessa som ny 
och spännande kunskap uppstår. 
 
Istället för induktion och deduktion erbjuds en tredje väg att gå, nämligen 
abduktion. Begreppet abduktion etablerade av Charles Sanders Peirce 
men det härstammar ursprungligen från Aristoteles (Kirkeby, 1994). 
Alvesson & Sköldberg (1994) skriver att den abduktiva ansatsen är en 
slags kombination av de båda tidigare nämnda ansatserna, men tillför 
också nya moment. Under processens gång utvecklas dels det empiriska 
tillämpningsområdet successivt, dels justeras och förfinas även teorin. 
Genom inriktning på underliggande mönster skiljer sig också abduktionen 
fördelaktigt från de båda andra grundare förklaringsmodellerna. 
Skillnaden är att den tillika inbegriper förståelse. De skriver också att 
abduktionen skiljer sig från induktion respektive deduktion genom att 
dels våga ta språnget bortom den rena faktadestilleringen, dels basera 
dessa på redan teoriladdad empiri. 
 
Enligt Alvesson & Sköldberg (1994) sker kunskapsutvecklingen genom en 
upprepad process av alternering mellan empiriladdad teori och 
teoriladdad empiri. Abduktion utgår från empirisk fakta liksom 
induktionen, men avvisar inte teoretiska ”för-föreställningar” och ligger 
därför närmare deduktionen. Vidare skriver de att analysen av empirin 
mycket väl kan kombineras med, eller föregripas av, studier av teori i 
litteraturen, inte som mekanisk applicering på enskilda fall, utan som 
inspirationskälla för upptäckt av mönster som ger förståelse. Skälet till att 
arbeta abduktivt är att forskaren tror sig kunna finna djupgående 
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teoretiska mönster. Detta teoretiska mönster kan betraktas som ett 
bakomliggande regelverk som kan rekonstrueras, vilket gör att forskaren 
på ett djupare sätt kan förstå och förklara empirin. 
 

Deduktion Induktion Abduktion

Teori
(djupstruktur)

Empiriska regel-
bundenheter
(Ytstruktur)

Empiri

 
 

FIGUR 2.6.1: DEDUKTION, INDUKTION OCH ABDUKTION (FRITT: ALVESSON OCH SKÖLDBERG, 
1994) 

 
Den streckade pilen i figuren (se figur 2.2) ovan ska visa att även om vi 
utgår från empirin innehar vi som forskare ändå en bakomliggande 
teoretisk referensram i vår tolkning av empirin. Den ska också illustrera 
ett abduktivt perspektiv på empiri. Abduktion baserar sig på redan 
teoriladdad empiri. Detta innebär att tolkning av data alltid innebär en 
tolkning av fakta som vi har en viss förförståelse av, och att den egentliga 
abduktionen först börjar när man gör lyftet från empiriska till teoretiska 
mönster. (Alvesson & Sköldberg, 1994) 

2.7 Vår ansats – abduktiv ansats 
Denna uppsats är abduktiv i sin karaktär då studien har inneburit en 
pendling mellan empiri och teori, och vice versa, där vi i processen 
successivt undersökt två fall och reviderat vår teoretiska referensram efter 
de resultat som framkommit. Studierna har varit vad Alvesson och 
Sköldberg (1994) beskriver som en upprepad process av alternering 
mellan empiriladdad teori och teoriladdad empiri. Vår avsikt med den 
iterativa arbetsprocessen har varit att, med utgångspunkt från 
empiriladdad teori via den pendling som Alvesson och Sköldberg (1994) 
beskriver, ta fram en så sanningsenlig bild som möjligt av det studerade 
fenomenet. Processen har genererat bättre och fler analysenheter som 
grund för våra tolkningar. Vår strävan har också varit att ny och 
spännande kunskap skulle uppstå under processens gång vilken sedan 
skulle bistå oss i vårt arbete med den konceptuella modell som varit det 
huvudsakliga målet med uppsatsen.  
 
Studierna kan inte anses ha varit teorineutrala då vi initialt redan var 
teoretiskt påverkade i vår förförståelse på området vilket gjorde att vi 
uteslöt den induktiva ansatsen. Deduktionen förutsätter enligt Kirkeby 
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(1994) att begreppen är kända men eftersom vi hyste tvivel om att alla 
begrepp eller lösningar som skulle framkomma i uppsatsarbetet varit 
kända sedan tidigare fann vi det sannolikt att det deduktiva angreppssättet 
inte heller var ett lämpligt tillvägagångssätt för denna uppsats. 

2.8 Triangulering 
Forskare förlitar sig ofta på triangulering som innebär användning av flera 
sorters metoder eller data (Janesick, 1994). Fontana och Frey (1998) 
menar att ett ökande antal av forskare använder ett multimetodologiskt 
angreppssätt för att få ett bredare och ofta bättre resultat. Ett flertal 
metoder eller strategier kan alltså användas för att samla in data om en 
och samma sak. Denscombe (2000) menar att ingen av de för studien 
tänkbara metoderna kan betraktas som helt perfekta eller helt värdelösa 
och följaktligen kan ingen av dem avfärdas som irrelevant för möjligheten 
att bidra till ökad kunskap. Varje metod kan ge en särskild vinkling, ett 
särskilt perspektiv, och dessa perspektiv kan forskaren utnyttja som ett 
redskap för att jämföra och kontrastera (Denscombe, 2000). 
 
Denzin (1978) identifierar fyra grundläggande typer av triangulering: 
 

• Datatriangulering, innebär att ett flertal datakällor används vid en 
studie exempelvis flera dokument och intervjupersoner.  

• Undersökartriangulering, betyder att olika forskare undersöker samma 
fenomen eller genomför samma datainsamling. 

• Metodtriangulering, som innebär att studera och samla in data om en 
företeelse med flera metoder, få problemet belyst från flera håll 
exempelvis att ställa flera frågor som handlar om samma sak med 
olika formulering vid en intervju.  

• Teoritriangulering, handlar om att mer en än ett teoretiskt perspektiv 
används för att tolka och analysera samma data. 

 
Johansson Lindfors (1993) menar att användning av flera 
datainsamlingsmetoder kan öka trovärdigheten i data och att tankarna om 
triangulering idealt sett är ett bra sätt att försäkra sig om trovärdighet i 
data. Att kombinera olika metoder ger ett bredare dataunderlag och en 
säkrare grund för tolkningen (Repstad, 1999). Denzin (1994) anser att 
grunden för all tolkning utgörs av triangulerade, trovärdiga empiriska 
data.  
 
Kombination av olika metoder för att belysa samma fenomen kan 
exempelvis kompensera för de olika metodernas svagheter (Denzin, 
1978). Metodtriangulering kan bidra till att avslöja avvikande dimensioner 
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hos det ämne som undersöks (Kruuse, 1998). Om det råder en bristande 
överensstämmelse mellan resultaten och den teori eller modell man utgått 
från ger undersökningsmetoden möjlighet att formulera nya synpunkter 
som kan mynna ut i en revidering av den gamla teorin (Kruuse, 1998). En 
nackdel med metodtriangulering menar Kruuse (1998) att den inte är till 
någon nytta om forskaren ställer felaktiga frågor eftersom ingen metod är 
användbar om inte forskaren är klart teoretiskt och begreppsmässigt 
fokuserad. 
 
Syftet med all triangulering är alltså att uppnå en högre trovärdighet och 
relevans i forskningen, något som kan åstadkommas genom att syna 
problemställningen från olika håll via ett antal olika strategier. 
Denscombe (2000) pekar på att forskaren bör inse värdet av att använda 
flera metoder för att kunna bekräfta resultatet och för att öka validiteten i 
forskningen men måste samtidigt vara medveten om att det är osannolikt 
att metoderna sammanstrålar i en exakt entydig punkt som visar 
verkligheten. Om materialet pekar åt samma håll ökar trovärdigheten i en 
viss tolkning, medan motsägelser mellan dem kräver ytterligare analys 
eller insamling av kompletterande material (Sveningsson et al, 2003). 
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FIGUR 2.8.1: TRIANGULERING (FRITT: DENSCOMBE, 2000) 

2.9 Vår användning av triangulering i denna 
uppsats 
Vi har för att öka trovärdigheten i uppsatsen använt oss av triangulering 
av olika slag. Källtriangulering har använts i form av att ett flertal 
teoretiska källor studerats för att säkerställa pålitligheten i referensramen. 
För vissa begrepp eller fenomen som vi bedömt varit allmänt vedertagna 
eller kända har vi valt att förlita oss på en part, exempelvis när vi beskrivit 
Goldkuhls (1998) affärsgeneriska modell (se kapitel 3.1.2). 
Källtriangulering har också använts vid den empiriska datainsamlingen 
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där vi kompletterat intervjuer med exempelvis systemdokumentation eller 
beskrivningar vid fallstudierna.  
 
Vi anser också att forskar- eller undersökartriangulering har använts 
eftersom vi är två forskare med i viss mån olika förförståelse som 
undersökt fenomenen. I uppsatsarbetet har vi arbetat med olika delar och 
sedan sammanstrålat, granskat och reflekterat samt utbytt synpunkter och 
erfarenheter om det arbete som utförts. Detta arbetssätt anser vi har ökat 
uppsatsens trovärdighet. Tolkningen av resultaten har däremot gjorts 
gemensamt vilket förmodligen minskat effekten av forskartrianguleringen 
något. I och med att vi enbart varit två forskare har vår strävan också 
varit att anpassa vårt arbete, genom att exempelvis göra lämpliga 
avgränsningar, så att detta faktum inte påverkat trovärdigheten negativt. 
 
Metodtriangulering har varit central i vår uppsats eftersom flera 
undersökningsmetoder använts. Litteraturstudier har kombinerats med 
fallstudier i arbetet. Vår metodtriangulering har syftat till att på ett 
trovärdigt sätt pröva (bekräfta eller vederlägga) befintliga teorier. Vidare 
anser vi att vårt förfaringssätt möjliggjort teorigenerering i och med att ett 
växelspel mellan de valda metoderna skett. 

2.10 Fallstudier 
Enligt Gummesson (2003) kan fallstudiebaserad forskning både vara 
kvantitativ och kvalitativ men är övervägande kvalitativ. Detta beror på 
att de oklarheter och den komplexitet man tar sig an med fallstudier inte 
kan uttryckas i precisa ekvationer. Ingenting hindrar emellertid att 
kvantitativa element ingår i fallstudier. Lundahl & Skärvad (1999) menar 
att en förutsättning för att en fallstudie ska få kallas för kvalitativ är att 
den bygger på kvalitativ data och kvalitativa datainsamlingsmetoder, även 
om studien som sådan mycket väl kan innehålla hårda fakta, samt att fallet 
underkastas en kvalitativ tolkning och analys.  
 
Svenning (2000) menar att de enskilda fenomen som studeras kan vara av 
olika slag. Det kan exempelvis vara en individ, en grupp, en organisation, 
organisationsförändringar eller beslutsprocesser. Man varvar även olika 
typer av data med varandra, intervjuer och observationer, hårddata såväl 
som mjukdata. Merriam (1994) menar att fallstudier utgör en form av 
vetenskaplig metod som kan rymma många både ämnesteoretiska och 
filosofiska perspektiv.  
 
Fallstudiebaserad forskning kan vara både teorigenererande och 
teoritestande (Gummesson, 2003). Repstad (1999) menar att om generella 
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teorier inte kan användas för att belysa det som sker i viss miljö eller om 
det empiriska materialet pekar i en annan riktning än man skulle förvänta 
sig utifrån teorin, finns det anledning att ifrågasätta både etablerade 
teorier och etablerade begrepp. Vidare menar han att om forskaren på ett 
trovärdigt sätt är i stånd att ställa kritiska frågor till inarbetade teorier och 
perspektiv har man vad som brukar kallas ett bra "case" och man har på 
ett fruktbart sätt använt sig av det fall eller den situation som studerats 
(Repstad, 1999). Däremot kan knappast en enkel fallstudie helt och hållet 
kullkasta en redan väletablerad teori med mindre att denna teori gör krav 
på att vara absolut giltig och att man med sin studie kan påvisa undantag 
(Repstad, 1999).  
 
Merriam (1994) anger följande grundläggande egenskaper som kan 
beskrivas som utmärkande för kvalitativa fallstudier, de är 
partikularistiska, deskriptiva, heuristiska och induktiva. Att en fallstudie är 
partikularistisk innebär att den fokuserar på en viss situation, händelse, 
företeelse eller person. Deskriptiv innebär att beskrivningen, av den 
företeelse som studerats, är omfattande. I en fallstudie kan detta visa sig 
genom att resultat inte redovisas i siffror, utan med hjälp av litterära 
tekniker. En fallstudie som är heuristisk innebär att den kan förbättra 
läsarens förståelse för den företeelse som studeras. Den kan skapa nya 
innebörder, vidga läsarens erfarenhet eller bekräfta det man redan visste 
eller trodde sig veta. Induktiv betyder att en fallstudie till största delen 
grundar sig på analytiska resonemang.  
 
Enligt Lundahl & Skärvad (1999) kan en fallstudie vara en ögonblicksbild 
eller processtudie. Ögonblicksstudier kan vara fullt tillräckliga i vissa 
sammanhang, men processtudier är att föredra om man vill tränga 
djupare i förståelsen av ett fenomen. Då har man ofta bäst förutsättningar 
för att förstå hur ett fenomen verkligen fungerar. Gummesson (2003) 
skriver att en fallstudiebaserad forskning inte är en sekventiell och linjär 
process utan den är istället är en iterativ och dynamisk. Iterativ för 
processen innebär pendling mellan de olika momenten och dynamisk för 
att processen är föränderlig över tiden.     

2.10.1 Val vid fallstudier 
Yin (2003) säger att vid en fallstudie kan vi använda ett holistiskt eller ett 
inbäddat (eng. embedded) tillvägagångssätt (se figur 2.10.1). Det holistiska 
perspektivet ska ge en förståelse av fallet och fenomenet som helhet, så 
att vi kan precisera vår problemställning mer exakt. Det inbäddade 
tillvägagångssättet handlar om att specificera variabler/enheter och att 
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undersöka relationen mellan dessa utvalda enheter. Då undersöks mindre 
delområden inom det studerade objektet. 
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FIGUR 2.10.1: FALLSTUDIEDESIGN (FRITT: YIN, 2003) 
 
Förutom att ta ställning till dessa dimensioner vid typvalet av fallstudie 
säger Yin (2003) att vi måste reflektera över vilken typ av 
datainsamlingsmetoder som vi vill använda. Det kan vara kvalitativa, 
kvantitativa eller en kombination av dem. Holistiskt angreppssätt väljs om 
inga analysenheter kan identifieras eller om fallstudiens syfte gäller 
helheten. Det finns dock en risk att det som betraktas kan bli för abstrakt 
och därmed inte ge en tydlighet i resultaten. Det inbäddade kan ge mer 
grundliga svar men risken här är att vi fokuserar på delar som inte kan 
analyseras mot helheten. 
 
Enligt Kruuse (1998) finns det flera former av fallstudier. Dessa är, 
avvikande eller extrema fall, framstående fall, inhomogena och homogena 
fall, typiska fall, fall stratifierade efter ett ändamål, kritiska fall, kedjefall, 
kriteriefall, teoretiskt baserade fall, bekräftande och vederläggande fall, 
kompletterande fall, relevanta slumpartade fall, politiskt intressanta fall 
och lättillgängliga fall.  
 
Lundahl & Skärvad (1999) skriver att man ofta har ambitionen vid val av 
fall att studera typiska fall, det vill säga sådana fall som kan anses ha hög 
representativitet. Ofta vill man också studera avvikande fall exempelvis 
framgångsrika fall (”vackra fall”) eller särskilt problematiska fall (”fula 
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fall”). De skriver också att valet av fall är i högsta grad en ”praktisk 
fråga”. Det kan ibland uppstå svårigheter att få möjligheter att genomföra 
en ur teoretisk och principiell synvinkel intressant studie. Det slutliga 
valet blir därför en kompromiss mellan vad som är teoretiskt önskvärt 
och vad som är praktiskt möjligt. Det kan ofta vara oerhört svårt att 
avgränsa fallstudieenheten (Andersen, 1998). Vad som är ett relevant fall, 
och därmed analys- och tolkningsenhet, bestäms i hög grad av 
forskningsfrågan. Fallstudier är ofta lämpliga om forskningsfrågan 
innehåller hur och varför (Yin, 2003).   
 
Enligt Yin (2003) kallas en fallstudie där det ingår en enda enhet för en 
enskild fallstudie och om det ingår flera enheter (organisationer) kallas 
den för multipel fallstudie. Han skriver också att då man väljer att studera 
ett enda fall finns det bäst förutsättningar för en djup och aspektrik 
studie. En enskild fallstudie kan också klara unika fall som oftast inte 
passar i multipla studier (Yin, 2003). Andra tillfället när man använder 
enskilda fall är när man vill test en välformulerad teori, undersöka typiska 
fall eller när fallet är ett extremt eller unikt (Yin, 2003). Nackdelen är att 
det fall som studeras kanske är alltför situationsspecifikt för att vara 
intressant för andra aktörer i andra situationer. Många gånger är en 
jämförelse med andra fall en bra arbetsmetod för att upptäcka det verkligt 
intressanta i ett studerat fall. Valet här är en avvägningsfråga mellan bredd 
och djup i studien. (Lundahl & Skärvad, 1999) 
 
En multipel fallstudie innebär enligt Yin (2003) att samma undersökning 
innehåller flera enkla fallstudier som sedan jämförs med varandra. Den 
ska däremot inte betraktas som om vi använder oss av multipla 
respondenter i samma undersökning. Han skriver också att den multipla 
fallstudien betraktas som mer pålitlig, men den är också mer tidskrävande 
än den enkla fallstudien. Han påpekar att risken med en multipel fallstudie 
är att udda fall inte passar i studien vilket kan innebära att hela eller delar 
av fallstudien måste göras om då förutsättningarna för studien ändrats. 

2.10.2 Generaliserbarhet utifrån fallstudier 
Frågan om i vilken mån resultaten från en fallundersökning slutligen kan 
vara generaliserbara till andra situationer, det vill säga den externa 
validiteten är föremål för en omfattande diskussion (Bryman, 1997; 
Merriam, 1994). Enligt Gummesson (2003) är validitet i sin generiska 
betydelse oerhört central i fallstudiebaserad forskning. Generaliserbarhet 
hänger nära ihop med validitet och kallas ibland extern validitet. 
Generalisering kan ske på många nivåer, från en snäv generalisering inom 
ett begränsat område till universell giltighet. 
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Ejvegård (2003) anser att man måste vara försiktig med de slutsatser man 
drar. Slutsatserna kan ses som indicier och får kanske värde först när det 
finns andra indicier som pekar åt samma håll och som inhämtats genom 
andra forskningsmetoder. Repstad (1999) menar att det är självklart att 
man inte kan generalisera okritiskt utifrån en undersökning av en enda 
miljö med hjälp av en fallstudie. Men man kan ofta göra en grov och 
subjektiv uppskattning av hur pass representativa resultaten är. En 
forskning är inte värdelös även om den inte ger precis information om 
den generella giltighet resultaten har.  
 
Det är möjligt enligt Yin (2003) att generalisera utifrån både enskilda och 
multipla fallstudier. Det handlar först och främst om att beskriva sin 
fallstudie så bra som möjligt och att induktivt sluta sig till generella 
kunskaper. Det gäller att komma fram till de förhållanden i 
undersökningsresultaten som är specifika för just det studerade fallet och 
vilka som är generella. Men frågan är ju oftast inte om vi kan producera 
generell kunskap, utan om hur hållbar denna kunskap är. Kruuse (1998) 
menar att om man kan förutsäga ett resultat för fall som liknar de 
ursprungliga fallen kallas detta för bokstavlig upprepning. Kan man 
utifrån teoretiska överväganden förutsäga andra resultat än de man 
kommit fram till i det ursprungliga fallet talar man om teoretisk 
upprepning.   
 
Merriam (1994) skriver att frågan om inre validitet eller giltighet, det vill 
säga i vilken utsträckning ens resultat stämmer överens med verkligheten, 
löses genom att man använder triangulering, att man kontrollerar sina 
tolkningar med de personer som intervjuats eller observerats, är på plats 
en längre tidsperiod, ber kollegor att kommentera de resultat man fått 
samt att man klargör sina värderingar och teoretiska utgångspunkter. 
Bryman (1997) ger förslag på tre lösningar för att öka generaliserbarheten. 
För det första kan den kvalitativa forskaren studera mer än ett fall. För 
det andra bör fler än en forskare studera ett och samma fall.  Ett tredje 
angreppssätt när det gäller problemet med generalisering av fall-
studieresultaten går ut på att man letar efter fall som är "typiska" för ett 
visst sammanhang. En variant av detta är "det avvikande fallet", som är 
av intresse eftersom man vet att det avviker från andra fall i fråga om en 
eller annan viktig egenskap. 
 
Enligt Lundahl & Skärvad (1999) brukar man skilja mellan statisk och 
analytisk generalisering. Resultatet från fallstudier kan inte i statistisk 
mening generaliseras för att gälla en population. Däremot anser de att de 



Kapitel 2  Vetenskaplig ansats och metod 

 41

kan generaliseras till att skapa teorier, se mönster samt att utnyttja tidigare 
teorier som en referenspunkt mot vilken de empiriska resultaten kan 
jämföras. Detta kallas för analytisk generalisering. Analys och tolkning av 
fallstudier är ofta ett växelspel som visas i figur 2.10.2 nedan. 
 

 
 
FIGUR 2.10.2: TEORIUTVECKLING – ETT VÄXELSPEL MELLAN TEORI OCH EMPIRI (LUNDAHL & 

SKÄRVAD, 1999) 

2.11 Våra fallstudier 
Våra fallstudier har varit av kvalitativ art då de byggt på kvalitativa data 
och insamlingsmetoder. Dessutom har de underkastats en kvalitativ 
tolkning och analys. I enlighet med uppsatsens syfte och de empiriska 
frågeställningarna har vi i varje fallstudie undersökt de säkerhetslösningar 
som de utvalda företagen valt för berörda service-orienterade 
affärsmiljöer. Dessutom har vi undersökt hur säkerhets- och 
affärsmässiga behov påverkat dessa säkerhetslösningar.  
 
Fallstudierna har på grund av ämnets föränderliga karaktär varit vad 
Lundahl och Skärvad (1999) kallar för en ögonblicksbild. Exempelvis är 
IT-säkerhetsområdet i ständig förändring och det som är säkert nu kanske 
inte är säkert i morgon eftersom det ständigt uppstår nya hotbilder och 
nya säkerhetsteknologier utvecklas. Därmed fanns ett behov av att ”lyfta 
upp” och abstrahera resultaten från fallstudierna och i och med detta 
skapa en mer bestående och teknikneutral kunskap. 
 
Vi håller med Gummesson (2003) om att fallstudiebaserad forskning inte 
är en sekventiell och linjär process utan istället en iterativ och dynamisk 
process överensstämmer väl med det förfaringssätt som vi haft vid 
genomförandet av fallstudierna. Den iterativa processen innebar att vi 
pendlat mellan de olika faserna i fallstudien (se figur 2.11.1). Processen är 
även dynamisk eftersom den varit föränderlig över tiden i och med att vi 
genom fallstudierna fått nya infallsvinklar och ett ökat kunskapsbehov.     
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FIGUR 2.11.1: UPPSATSENS FALLSTUDIEPROCESS 
 
Den modell för fallstudierna som användes i uppsatsen delades in i två 
faser som genomfördes iterativt och dynamiskt. I fas ett genomfördes 
personliga intervjuer där underlaget för fallstudien och respondenternas 
kunnande nyttjades. Varje Intervju gav ytterligare empirisk data samt en 
större grund för tolkningen efter en mindre analys. Denna analys ledde i 
sin tur till följdfrågor till respondenterna. 
  
Tolkningen har utförts i fas två av fallstudien och här tolkades de 
empiriska resultaten från den tidigare fasen så att fallspecifika empiriska 
data i form av exempelvis olika säkerhetslösningar för den service-
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orienterade affärsmiljön samt kunskap och erfarenheter kring dessa togs 
tillvara och kunde användas vid framtagandet av modellen. 
 
Fallstudien gav empiriska data. För varje fallstudie som genomfördes 
förändrades vår förståelseram. Detta har fått till följd att underlaget för 
fallstudierna förändrats inför nästa fall. Tolkningen av insamlad data gav 
oss tolkad empirisk data vilken sedan nyttjades vid huvudanalysen (se 
figur 2.23.1) men har också lett till nya infallsvinklar och i viss mån ett 
förändrat kunskapsbehov. Vi har inte haft för avsikt att göra någon 
formell jämförande analys mellan fallen men varje enskilt fall har på något 
sätt påverkat den teoretiska referensramen och vår förståelseram.  
 
Vid vårt val av de fall som studerats strävade vi efter att granska både 
”vackra” och ”fula” fall men vi var medvetna om att valet antagligen 
skulle bli en kompromiss mellan vad som är teoretiskt önskvärt och 
praktiskt möjligt. Vi har i uppsatsarbetet studerat mer än ett fall, som varit 
kompletterande, bekräftande eller vederläggande i den mening att de 
påverkat den teoretiska referensramen och kunskapsbidraget. Vi valde ett 
fall som bidrog med ett utvecklarperspektiv och ett fall som bidrog med 
ett användarperspektiv på de fenomen som betraktades.  
 
Dessa två fall valdes på grund av att de inte fullt överlappade varandra (se 
figur 2.11.2) och på så sätt kunde bidra med en större bredd på empiriska 
data. Val av respondenter i respektive fall behandlas i kapitel 2.16. 
 

Fall 1

Fall 2

  
FIGUR 2.11.2: FALLENS ÖVERLAPPNING 
 
Noterbart är att vi inte gjort vad Yin (2003) kallar multipel fallstudie som 
innebär att flera fall ingår i samma fallstudie. Anledningen till detta är att 
de fall vi använder kan vara unika och således kan den typen av fallstudie 
som Yin (2003) beskriver inte användas. Vi har gjort två stycken vad Yin 



Kapitel 2  Vetenskaplig ansats och metod 

 44

(2003) kallar för enskilda fallstudier även om de till viss del har likheter 
och berör samma områden. 
 
Eftersom vi endast är två forskare så avsåg vi att använda ett inbäddat 
tillvägagångssätt vid våra fallstudier då vi inte försökt se fenomenet i sin 
helhet utan höll oss till vad Yin (2003) kallar analysenheter. Det berodde 
på att vi tvingades avgränsa oss för att öka trovärdigheten och 
generaliserbarheten. Vi är medvetna om att det kan vara oerhört svårt att 
avgränsa fallstudieenheterna (se t.ex. Andersen, 1998) men vårt mål var 
att göra fallstudier som ligger i linje med forskningsfrågan för denna 
uppsats. Exempel på avgränsning i fallstudien har varit att inte studera 
den fysiska säkerheten. 
 
Vi kan generalisera från enstaka fall (se exempelvis Bryman, 1997; 
Gummeson, 2003; Repstad, 1999; Yin, 2003) men det kan inte ske 
okritiskt. Ofta kan vi bara göra en grov och subjektiv uppskattning av hur 
representativa resultaten är. För att öka generaliserbarheten gör vi i vårt 
uppsatsarbete flera fallstudier, vi använder oss i fallstudierna också av 
triangulering i form av data- samt forskartriangulering. Exempelvis så 
kompletteras de personliga intervjuerna med systemdokumentation och 
Internetsidor.  
 
Dokumentation såsom systemdokumentation och Internetsidor har 
analyserats parallellt med intervjumaterialet och kompletterat detta och 
denna triangulering ökar på så sätt trovärdigheten till det empiriska 
materialet.  

2.12 Datainsamling 
Det finns två typer av data som kan samlas in inför en undersökning och 
dessa typer kallas primär- och sekundärdata. Insamling av primärdata 
innebär att forskaren samlar in ny data till den specifika undersökningen 
och i fallet sekundärdata studeras data som någon annan samlat in i ett 
tidigare skede. I början av en undersökning är det oftast lämpligt att 
använda sig av sekundärdata för att få ett grepp om ämnet (Ericsson & 
Wiedersheim, 2001).     
 
Andersen (1998) menar att triangulering för att belysa ett och samma 
fenomen är särskilt aktuell i samband med datainsamlingen och det gäller 
att välja de insamlingsmetoder eller tekniker som kompletterar varandra. 
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2.13 Datainsamling av primärdata 
2.13.1 Enkäter 
Vid datainsamling med hjälp av enkäter får uppgiftslämnarna själva 
skriftligt besvara frågor uppställda i någon form av formulär. I samband 
med detta gäller det att som första steg ta ställning till vilka frågor som 
bör ställas och varför. Här är det studiens frågeställning och syfte som är 
utgångspunkt. Vidare bör forskaren tänka på hur frågorna formuleras, i 
vilken ordning de ställs samt hur svarsalternativen, om sådana finns, ska 
se ut. Enkäten bör inledas med enkla och icke-hotande frågor, samt med 
frågor som väcker intresse. Svåra frågor bör sparas till slutet. (Lundahl 
och Skärvad, 1999) 
 
Angående bundna svar som ofta används i enkätundersökningar påpekar 
Lundahl och Skärvad (1999) att de medför fördelen att den statistiska 
bearbetningen blir mycket lättare. Det finns även nackdelar med bundna 
svar som att försökspersonen kan vilja uttrycka sig mer nyanserat än vad 
svarsalternativen ger möjlighet till (Lundahl och Skärvad, 1999). Enkäter 
lämpar sig därmed bättre för undersökningar med enklare frågor och svar. 
Det är tänkbart att använda sig av enkäter för att lägga en grund för en 
djupare intervjubaserad undersökning (Kruuse, 1998; Repstad, 1999). 

2.13.2 Forskningsintervjun 
Forskningsintervjun är en metod för datainsamling där information 
inhämtas genom en dialog med intervjupersoner. En forskare gör normalt 
flera intervjuer (med olika personer) över samma tema för att få ett 
tillräckligt stort material som gör det möjligt att dra generella slutsatser 
(Jacobsen, 1993). De svar och uttalanden som de intervjuade personerna, 
eller respondenterna som de brukar benämnas i vetenskapliga 
sammanhang, ger forskaren är intervju-undersökningens rådata. 
Dahmström (2000) menar att fördelen med intervjuer är att forskaren kan 
ställa både relativt sett fler men också krångligare frågor än vid 
exempelvis en enkät. 
 
Ett vanligt sätt att skilja mellan olika typer av intervjuer är att utgå från 
graden av standardisering (Lundahl & Skärvad, 1999). Vid hög grad av 
standardisering är frågeformulering och ordningsföljden mellan frågorna 
bestämd på förhand och det spelrum som forskaren ger intervjupersonen 
är därmed begränsat. Det viktigaste syftet med standardisering av 
intervjuer är att skapa förutsättningar för en kvantitativ bearbetning av 
svaren (Lundahl och Skärvad, 1999). Patton (1987) kallar denna typ av 
standardiserad intervju för en standardiserad opartisk intervju. Denna typ 
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av intervju har dock flera begränsningar där den viktigaste är att metoden 
inte är flexibel och därmed inte kan fånga upp det oförutsedda (Jacobsen, 
1993). Det som gör att inskränkningen för respondenten vid intervjun är 
berättigad och förståelig är att syftet med denna form av intervju är att 
kvantifiera något man i förväg kan föreställa sig och inte att undersöka 
mer kvalitativa förhållanden. 
 
Vid ostandardiserade intervjuer eller den informella 
konversationsintervjun som Patton (1987) väljer att kalla den, bestämmer 
forskaren ordningsföljd på frågorna och frågeformuleringarna på ett friare 
sätt och kan ge respondenten ett större spelrum vilket resulterar i att 
intervjun kan bli mer flexibel och situationsanpassad. Huvudsaken är att 
de frågor som ställs ger svar som täcker informationsbehovet (Lundahl & 
Skärvad, 1999). Dahmström (2000) menar att dessa mer ostrukturerade 
intervjuer används vid så kallade djupintervjuer men Patton (1987) menar 
att alla de tre typerna av tillvägagångssätt kan kombineras i samband med 
just djupintervjuer. Ibland använder man beteckningen djupintervju om 
den kvalitativa intervjun och med detta avses att koncentrera intervjun till 
några få men betydelsefulla punkter (Carlsson, 1991).  
 
Generellt kan man säga att ju större spelrum man ger intervjupersonen 
desto bättre är möjligheten att nytt spännande material kan komma fram 
men svårigheterna att tolka resultatet ökar också med storleken på 
spelrummet. (Jacobsen, 1993) Ostandardiserade intervjuer lämpar sig vid 
insamling av mjuk data om mer kvalitativa förhållanden exempelvis olika 
personers bedömning av en situation och de föreställningar och motiv 
som ligger bakom en viss åtgärd (Lundahl & Skärvad, 1999). Valet av 
standardiseringsgrad blir alltså många gånger en avvägning mellan 
önskemål om nyansrikedom och djup eller möjlighet till kvantitativ 
bearbetning (Lundahl och Skärvad, 1999). Figur 2.13.1 visar spännvidden 
för graden av standardisering hos intervjuerna. 
 

Frågeformulär
Bundna, strukturerade
kvantitativa intervjuer

Fria, utforskande,
ostrukturerade intervjuer
kvalitativa intervjuer

Vardagssamtal

Hög grad av
standardisering

Lägre grad av
standardisering

 
FIGUR 2.13.1: GRAFISK BESKRIVNING AV INTERVJUTYPER (FRITT: CARLSSON, 1991) 
 
Det finns emellertid intervjuer som varken är ostandardiserade eller 
standardiserade. Patton (1987) kallar detta för ett guidebaserat 
tillvägagångssätt för intervjun. Dessa intervjuer brukar också kallas för 



Kapitel 2  Vetenskaplig ansats och metod 

 47

semistandardiserade intervjuer och innebär att forskaren på förhand har 
bestämt vilka frågor som ska täckas under intervjun. Dessa utgör sedan 
en ram för intervjun och respondenten får ett större spelrum inom de 
gränser som ramen utgör. Utifrån de bestämda frågorna ställs sedan 
uppföljningsfrågor vilket ger svaren ett större djup. Forskaren ställer alltså 
vissa frågor men lämnar utrymme åt respondenten att prata omkring 
frågorna och de tankar de kan väcka. Fördelen med en 
semistandardiserad intervju är att ramarna eller strukturen utformas i 
förväg och därför blir analysen lättare att utföra (Bell, 1995). 
 
De flesta erfarna forskare och metodförfattare rekommenderar starkt att 
man använder sig av bandspelare vid intervjuer. Fördelarna med att ta 
upp intervjun på band är många (Repstad, 1999). En bandinspelning gör 
att forskaren kan koncentrera sig på respondenten vilket inte alltid är 
fallet om anteckningar måste föras. Detta kan få till följd att vissa uppslag 
till uppföljningsfrågor missas. Repstad (1999) nämner också att för vissa 
respondenter kan vetskapen om att de blir inspelade vara starkt 
hämmande och göra situationen mycket konstlad. 

2.13.3 Frågor i enkäter och intervjuer 
Uttryckt i undersökningstekniska termer är frågorna det mätinstrument 
som man förlitar sig på för att inhämta kunskaper (Lundahl & Skärvad, 
1999). Frågeformuleringarna har därför mycket stor betydelse och man 
måste ta hänsyn till både de enskilda frågornas formulering samt 
utformningen av helheten. 
 
Lundahl & Skärvad (1999) ställer upp några riktlinjer för utformningen av 
de enskilda frågorna: 
 

• Formulera frågan tydligt 
• Undvik sällsynta och främmande ord 
• Specificera noga de begrepp som ingår i frågan 
• Specificera frågan i tid och rum 
• Undvik värdeladdade ord och ledande frågor 
• Eftersträva korta frågor 
• Fråga bara om en sak i taget 

 
Intervjuns frågor bör ställas enligt trattprincipen där forskaren börjar med 
allmänna startfrågor för att under intervjuns gång ställa mer detaljerade 
frågor (Carlsson, 1991). Lundahl & Skärvad (1999) nämner också 
trattekniken och menar att ett sätt att inleda en intervju är att ställa 
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bakgrundsfrågor som ger respondenten möjlighet att ”bli varm i 
kläderna”.  
 
Intervjufrågor kan delas in i kategorier som alla har sina möjligheter och 
begränsningar och den viktigaste skiljelinjen går mellan öppna och slutna 
frågor (Jacobsen, 1993). Här är det karaktären på svarsutrymmet som 
avgör om en fråga är öppen eller sluten. En fråga med många 
svarsmöjligheter ger ett större utrymme och är således en öppen fråga 
medan en fråga med endast ett svarsalternativ, exempelvis ”hur gammal 
är du?”, är en sluten. 
 
Jacobsen (1993) menar att när intervjuer används i vetenskapliga syften 
måste frågeformulären och frågorna systematiseras och planeras på ett 
grundligare sätt eftersom andra intressenter ska kunna bedöma arbetet 
och de resultat som tagits fram. Patton (1990) tar upp sex olika typer av 
frågor som kan förekomma i en vetenskaplig intervju: 
 

• Frågor som rör beteende, är en form av frågor som rör vad 
respondenten gjort eller gör. Dessa frågor syftar till att locka fram 
beskrivningar av beteenden, erfarenheter, handlingar eller 
aktiviteter som hade kunnat observeras om forskaren varit där. 

• Frågor om åsikter, är frågor i vilka forskaren vill ta reda på hur 
respondenten tror att verkligheten hänger samman exempelvis vad 
den intervjuade betraktar som förklaring till olika fenomen. 

• Frågor om känslor, syftar till att de känslomässiga reaktionerna på 
olika upplevelser och tankar. Det kan vara något som respondenten 
är glad, besviken, arg eller undrande över. 

• Kunskapsfrågor, syftar till att lyfta fram respondentens kunskaper om 
förhållanden som rör undersökningen och att mer konkret belysa 
vad den intervjuade anser vara fakta. 

• Frågor som rör upplevelser, är frågor där strävan är att skaffa sig en 
uppfattning om hur respondenten upplever sin omgivning och vad 
som är viktigt i den. 

• Bakgrund/Demografiska frågor, är frågor som syftar till att ta reda på 
respondentens sociala förhållanden såsom yrke, ålder, utbildning 
etc. Dessa frågor är vanligtvis slutna frågor som normalt klaras av i 
början av intervjun. 

 
Jacobsen (1993) tar också upp sammanfattande frågor, som är viktiga i 
vetenskapliga intervjuer eftersom forskaren hela tiden måste försäkra sig 
om att han tolkat det som sagts på ett riktigt sätt. 
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I en forskningsintervju spelar sammanfattningar en viktig roll. De är 
uttryck för forskarens kontinuerliga tolkningar av vad som sagts. När 
detta blir accepterat av den intervjuade kan man gå vidare i utforskningen. 
Sammanfattningarna blir de ställen i samtalet där man kan hitta tillbaka 
om man tillfälligtvis har förlorat koncentrationen eller orienteringen. 
(Jacobsen, 1993) 
 
Svenning (2000) gör en grövre indelning av frågekategorier och nöjer sig 
med att skilja på tre olika typer av frågor nämligen faktafrågor, 
bedömningsfrågor och värderingsfrågor. Han menar också att både 
kvalitativa och kvantitativa undersökningar kan innehålla frågor av dessa 
typer. 

2.13.4 Val av respondenter 
När det gäller forskningsintervjuer ligger oftast det största intresset för 
intervjun hos forskaren och det kan vara svårt för respondenten att inse 
varför just han eller hon skall ställa upp på intervjuer (Carlsson, 1991). 
Vid valet av respondenter är det därför, enligt Carlsson (1991), av vikt att 
forskaren ställer sig frågorna: Vad kan denna person ha att berätta om det 
som jag vill undersöka samt varför skulle han eller hon tänkas vilja ställa 
upp och bli intervjuad. 
 
Merriam (1994) pekar på att valet av respondenter kan bli en avgörande 
fråga för att forskaren ska få reda på det som är undersökningens mål. 
Därför gäller det att välja ut respondenter på grundval av vad de kan 
bidra med till forskarens förståelse i undersökningen av problemområdet. 
Det innebär att forskaren måste göra ett riktat urval av respondenter, ett 
urval som gör att man lär sig så mycket som möjligt om det fenomen som 
studeras. 
 
En typ av intervjuperson som kan ge ytterst värdefulla bidrag vid olika 
undersökningar är experten och dessa finns på de flesta områden. En 
annan typ av respondent är den direkta intressenten inom det område 
som utredningen behandlar. Det är av naturliga skäl mer känsligt att 
intervjua direkta intressenter, och informationen måste därför noga 
värderas och kontrolleras. (Lundahl & Skärvad, 1999) 

2.14 Datainsamling av sekundärdata 
Det finns oändligt många källor att utnyttja när det gäller sekundärdata 
(Andersen, 1998). Med sekundärdata ("andrahandsdata") avses data och 
information som finns dokumenterat om ett visst fenomen, men som inte 
är insamlat eller sammanställt primärt för den egna studien (Lundahl & 
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Skärvad, 1999). Johansson Lindfors (1993) menar att man helt enkelt tar 
data som någon annan forskare insamlat och analyserat och utsätter dem 
för en ny analys. Det är givetvis betydelsefullt för ett projekt om det är 
möjligt att belysa problemställningen med redan befintligt datamaterial 
(Andersen, 1998). 
 
Alla undersökningar som gör anspråk på att vara forskning bör börja med 
en litteraturöversikt (Denscombe, 2000). Litteraturöversikten försöker 
fastställa den existerande kunskapen inom forskningsområdet och med 
utgångspunkt av detta staka ut forskningsfrågor som hjälper till att öka 
vår förståelse för ämnet (Denscombe, 2000). Svenning (2000) menar att 
litteraturstudier är väsentliga genom hela undersökningen men att de 
alldeles i början av en studie har extra stort värde genom att exempelvis 
ge forskaren anvisningar om vad som är gjort inom det område man är 
intresserad av, pekar ut frågeställningar, presenterar tillämpliga teorier 
eller hjälper till att definiera begrepp. 
 
Denscombe (2000) anser att litteratur och dokumentkällor erbjuder 
forskaren tillträde till stora mängder information som dessutom i 
allmänhet är beständiga och kan kontrolleras av andra. Forskaren måste 
dock göra en bedömning av källans trovärdighet i och med att 
dokumenten kan bygga mer på upphovsmannens tolkningar än på en 
objektiv bild av verkligheten. När man utnyttjar sekundärdata är det 
viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt (Lundahl & Skärvad, 1999). 
 
Denscombe (2000) pekar dock på att föreställningen om att forskningen 
har existerande kunskap som utgångspunkt inte behöver betyda att 
forskaren följer, accepterar eller utvidgar denna utan tvärtom genom 
diskussion och argumentation kan peka på svagheter och vara starkt 
kritisk till tidigare arbeten samt peka ut en alternativ infallsvinkel. 
 
Det är värt att notera att olika datakällor eller data insamlade för andra 
ändamål än för det aktuella forskningsproblemet många gånger är 
underutnyttjade (Johansson Lindfors, 1993). 

2.15 Datainsamling med hjälp av Internet 
Andersen (1993) och Svenning (2000) skriver att Internet är en viktig 
källa när det gäller litteratursökning och annan informationssökning. 
Andersen (1993) pekar exempelvis på möjligheten att delta i elektroniska 
konferenser eller forum där olika yrkesgrupper diskuterar inom ett visst 
område, att söka i olika databaser eller att inhämta information ur 
elektroniska tidskrifter som enbart ges ut på nätet. Svenning (2000) talar 
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mer om att utnyttja Internet för sökning i litteraturdatabaser såsom 
Libris1 för att där finna relevant sekundärdata. 
 
Då man söker information gäller det att hitta rätt i Internets gigantiska 
informationsmängd. Den som lyckas med detta kan ha betydande nytta 
och glädje av Internet. För den som misslyckas kan Internet framstå som 
en "digital dynghög". (Lundahl & Skärvad, 1999) 
 
Det finns emellertid enligt Denscombe (2000) saker att tänka på när det 
gäller Internet som dokumentkälla för forskningen: det saknas i hög grad 
restriktioner i fråga om vad som placeras på Internet och dokumenten 
måste därför vara föremål för forskarens egen kvalitetsgranskning på ett 
ännu noggrannare sätt än vad som är fallet med vanliga böcker och 
tidskrifter. 
 
Det är svårt att fastställa upphovsmannen, trovärdigheten och 
autenticiteten i dokument på Internet, och man måste vara särskilt 
noggrann när man använder sådana dokument vid forskning 
(Denscombe, 2000). 
 
Det går också att använda Internet för att samla in primärdata. Lundahl & 
Skärvad (1999) menar att det kan innebära stora fördelar med att använda 
Internet för att samla in empiriska data. Sveningsson et al (2003) menar 
att det främst är enkäter som använts i sammanhanget antingen genom att 
de har skickats med e-post eller att de har lagts upp på en hemsida. 

2.16 Vår datainsamling 
Uppsatsarbetet började med en kunskapsprojektering i vilken momentet 
inventering av kunskapsläge ingår (se Goldkuhl, 1998). Däri ingick att 
undersöka vilka sekundära data som finns om det fenomen som 
studerats. Vi har studerat en mängd litterära källor under den följande 
kunskapsutvecklingen och där varit noga med att källtriangulera. Vi har 
också bedömt de källor vi använt som relevanta för vårt 
forskningssammanhang. När det gäller våra efterforskningar på Internet 
har vi varit extra noggranna med att försöka att fastställa 
upphovsmannen, trovärdigheten och autenticiteten i de dokument vi 
använt oss av. 
 

                                         
1 Libris består av flera databaser som administreras av Kungliga biblioteket i Stockholm 
och innehåller miljoner böcker och tidskrifter främst sådana som återfinns på 
forskningsbibliotek (Lundahl & Skärvad, 1999). 
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Vid insamling av våra primära data har forskningsintervjuer och 
dokumentation såsom systemdokumention och Internetsidor använts i 
samband med fallstudierna. Intervjuerna som gjorts har varit 
semistandardiserade i sin karaktär vilket gjorde det möjligt att anpassa 
intervjun i viss utsträckning och därmed kunna gå djupare in på områden 
av intresse. De har dock i huvudsak varit styrda av forskningsfrågorna. Vi 
har dock varit öppna för att våra perspektiv/infallsvinklar kunde 
förändras under arbetets gång, helt i enlighet med vår valda metod. 
Intervjuerna har haft en viktig roll i vårt uppsatsarbete och vi har ställt 
höga krav på de frågor vi valt att ställa. Vi har försökt följa de riktlinjer 
och direktiv som olika experter nämner för utformning av frågor (se t.ex. 
Breakwell et al, 2000; Carlsson, 1991; Lundahl & Skärvad, 1999). 
Exempelvis så har frågorna ställts enligt trattprincipen där vi började med 
allmänna startfrågor för att under intervjuns gång ställa mer detaljerade 
frågor (se t.ex. Carlsson, 1991).   

2.17 Analys och tolkning av kvalitativa data 
2.17.1 Analys 
Enligt Halvorsen (1992) handlar analys och tolkning av data om att 
kategorisera de insamlade informationerna i syfte att beskriva vad man 
har hittat. Det insamlade materialet måste struktureras eller bearbetas för 
att kunna analyseras. Merriam (1994) skriver att förutom att man kodar 
informationen utifrån uppenbara faktorer som vem, vad, när och var, 
innebär analysen en utveckling av begreppsliga kategorier, typologier eller 
teorier som kan hjälpa läsaren att tolka informationen. Man letar efter 
regelbundenheter och företeelser som återkommer i informationen.  
 
Andersen (1998) skriver att vi vid datainsamlingen och analysen alltid 
väljer bort information. Om vi inte väljer bort information, kan vi inte 
förenkla verkligheten och därmed skapa överskådlighet. Vi tvingas därför 
utelämna rådata som inte är relevanta för problemställningen (Halvorsen, 
1992). Gummesson (2003) rekommenderar forskaren att försöka 
kondensera data så att det rika innehållet blir kvar men i mer förtätad 
form såsom att data av likartad karaktär förs till samma kategori. Enligt 
Gummesson sammanhänger detta också med övergången från ren 
beskrivning av rådata till begrepp på högre abstraktionsnivå och med 
högre generalitet, alltså i riktning mot teori.  
 
Halvorsen (1992) menar att analyser av kvalitativa data är både en 
tidskrävande och omständlig process. Det kan leda till analysfel. Enligt 
Svenning (2000) kan framför allt två typer av fel uppträda i analysfasen, 
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dels analystekniska fel, dels teoretiska fel. Den förstnämnda typen av fel 
uppkommer genom att materialet feltolkas eller förvanskas på annat sätt, 
den andra genom en felaktig återkoppling till teorin. Den här senare typen 
av fel kan bland annat bero på en avvikelse mellan undersökningens 
analysnivå och frågeställning. 
 
Idealt sett bör vi välja analysmetod innan vi utformar vår 
forskningsdesign och börjar datainsamlingen (Halvorsen, 1992). Enligt 
Andersen (1998) styr vår problemställning i hög grad vår analys. Den 
tvingar oss att utesluta de rådata som inte är relevanta. Enligt Halvorsen 
(1992) riskerar vi i annat fall hamna i den situationen att vi sitter med 
stora datamängder som vi inte vet hur vi ska använda. Forskaren måste 
därför hela tiden under analysfasen kritiskt värdera den insamlade 
informationen. Om projektets syfte inte är rent beskrivande, är det 
forskarens uppgift att komma fram till en förståelse av eller förklaring till 
de upptäckta mönstren (Andersen, 1998). 
 
Enligt Andersen (1998) ska vi vid analysen urskilja de enskilda delarna i 
en helhet och att vi undersöker de enskilda delarnas relationer till 
varandra och eventuellt till helheten. Halvorsen (1992) anser att analysen 
är mindre formaliserad än den kvantitativa motsvarigheten utan sker mer 
intuitivt med utgångspunkt från insamlad empirisk data. Vid tolkning 
utvecklas en teori genom att relatera de olika kategorierna till varandra 
(Lundahl & Skärvad, 1999). Kvalitativ analys är, enligt Repstad (1999), 
personlig i bland annat den bemärkelsen att den som har samlat in data 
vanligtvis också gör systematiseringen. Han anser att i kvalitativa projekt 
är det en förutsättning för en fruktbar klassifikation att man är införstådd 
med miljön.  

2.17.2 Tolkning 
Data talar inte för sig själva, de måste tolkas (Repstad, 1999). 
Tolkningsprocessen syftar till att uppnå förståelse (Føllesdal et al, 1993). 
Lundahl & Skärvad (1999) skriver att tolkningen är den fundamentala 
aktiviteten vid genomförandet av kvalitativa undersökningar. Vidare 
skriver de att vid tolkning gäller det att se saker och ting genom de 
studerade aktörernas ögon och beskriva och uttrycka händelser, 
handlingar et cetera utifrån de studerade personernas perspektiv. Enligt H 
Andersen (1994) ska man skilja mellan två typer av tolkningar. Den ena 
typens syfte är att så djupgående och nyanserat som möjligt beskriva 
enskilda händelser och skeenden. Den andra typen har syftet att utifrån 
de enskilda händelserna destillera sammanfattande eller typiska drag som 
kan förväntas uppträda även i andra situationer.  
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Repstad (1999) skriver att tolkning av informationen är en genomtänkt 
värdering av den i förhållande till de frågeställningar undersökningen 
handlar om och i förhållande till de teorier som sätter in resultaten i ett 
större sammanhang. Vidare skriver han att tolkning innebär att tar 
ställning till analyserade data i syfte att få en fördjupad förståelse av det 
som studerats. Det görs oftast genom att konkreta resultat kopplas till 
mer generella teorier. Wallén (1993) anser att tolkning innebär att man 
visar innebörder eller sammanhang som ”ligger bakom” det som direkt 
framträder eller kan observeras i exempelvis en text, samtal eller handling. 
Han anser vidare att den som tolkar innehar en förförståelse som behöver 
artikuleras och göras medveten. Det krävs således kunskap, förförståelse, 
redan från början för att man skall kunna tolka (Hartman, 1998). 
Alvesson & Sköldberg (1994) skriver att goda teoretiska referensramar är 
viktiga för att man skall kunna göra goda tolkningar. Det finns inte någon 
förutsättningslös tolkning och att varje tolkning förutsätter kunskap i 
ämnet (Kruuse, 1998).   
 
Enligt Andersen (1998) syftar tolkningar och diskussioner av alternativa 
förklaringar till att öka trovärdigheten hos slutsatserna. Men detta sker 
inte bara efter att undersökningen avslutats och resultaten diskuterats. 
Vidare menar Andersen (1998) att forskaren prövar sin tolkning och 
förståelse i en fortlöpande process på den respondent som undersöks, där 
de var för sig förväntas förmedla en djupare förståelse av vederbörandes 
livsvärld. Själva tolkningsprocessen beskrivs av H Andersen (1994) som 
en pågående dialog i vilken deltagarna gradvis ändrar sina uppfattningar 
om varandras livsvärldar genom att korrigera sin förförståelse och 
förutfattade meningar (se figur 2.17.1).  
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FIGUR 2.17.1: TOLKNINGSPROCESSEN (FRITT: H ANDERSEN, 1994) 
 
Ödman (2003) menar att vi inte kan ha en helhetsförståelse utan att ha 
studerat delarna och att vi inte kan göra förnuftiga delanalyser utan att ha 
en helhetsförståelse av det område/de fenomen som vi studerar. När vi 
arbetar med insamling, analys och tolkning av kvalitativa data ska vi som 
undersökare vara så öppna som möjligt och bygga upp informationen 
steg för steg. Vidare skriver han att tolkningsprocessen inte är, som vid 
traditionella analyser av kvantitativa data, skild från 
datainsamlingsprocessen.  
 
Ibland beskrivs tolkningsprocessen som den hermeneutiska cirkeln. H 
Andersen (1994) anser dock att det är mer rättvisande att tala om den 
tolkningsutvidgande och tolkningsfördjupande spiralen då en cirkel 
återvänder till utgångspunkten medan en spiral söker sig djupare. Figur 
2.17.2 visar enligt Ödman (2003) såväl tolknings- och 
förståelseprocessens tidsdimension som svängningarna mellan del och 
helheter. Den ska visa att vi i verkligheten kan genomlöpa hela figuren 
och delar av den gång på gång i en framåtskridande tolkningsprocess.  
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FIGUR 2.17.2: DEN HERMENEUTISKA SPIRALEN (ÖDMAN, 2003) 
 
Vidare menar Ödman (2003) att den hermeneutiska spiralen ska illustrera 
hur empirin, alltså det material som tolkas, får sin innebörd genom att 
den relateras till tolkarens erfarenhet, teoretiska perspektiv och kunskaper 
men också genom att den ses i ljuset av de tolkningar som växer fram. 
Erfarenhet, teoretiska perspektiv och kunskaper ingår samtidigt i 
tolkarens förförståelse, som förändras under tolkningsarbetets gång. 
Spiralrörelsen möjliggör en kontinuerlig fördjupning av förståelsen 
(Repstad, 1999). 
 
Lundahl & Skärvad (1999) anser att alla tolkningar påverkas av tidigare 
erfarenheter, uppfattningar och föreställningar - den så kallade 
förförståelsen. Tolkningarna är "teoriimpregnerade" och perspektivstyrda. 
Vid kvalitativa studier är det viktigt att vara medveten om hur 
perspektivet styr tolkningen samt att i många fall utgå från olika 
perspektiv. H Andersen (1994) menar att eftersom tolkningen gäller något 
subjektivt upplevt och inte något som objektivt observerbart så måste 
tolkningen själv också bli subjektiv. När man ska tränga in i andra 
människors livsvärldar kan det bara ske via tolkningar av deras yttringar i 
form av personernas uttalanden och handlingar. Man tolkar dessa 
yttringar som meningsfulla uttryck för deras inre livsvärld. Tolkningen är 
förknippad med empati (Alvesson & Sköldberg, 1994). Ödman (2003) 
anser att det naturligtvis är det tolkaren själv som mitt i sin subjektivitet 
och mitt i verkligheten måste bestämma vad som i det enskilda fallet är 
rimligt. Det som avgör är alltså vårt eget tolkande omdöme och vårt eget 
logiska tänkande.  
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Gummesson (2003) menar att intuition kommer in i bilden för all analys 
och tolkning, vare sig man erkänner eller inte. Det sammanhänger med 
att forskaren är det viktigaste mätinstrumentet. Vidare anser han att god 
intuition innebär att snabbt se samband och dra slutsatser baserat på de 
enorma mängder data och synapser (förbindelser mellan data) som ryms 
och bearbetas i hjärnan. Intuition kan givetvis innehålla förutfattade 
meningar och subjektivt godtycke men det gäller också andra analys- och 
tolkningsmetoder. Alvesson & Sköldberg (1994) beskriver intuitionen 
med att kunskapen inte kan nås på sedvanlig, resonerande och rationell 
väg. Det finns istället något av en privilegierad kungsväg till den sanna 
kunskapen om världen.  
 
Ödman (2003) menar att risken är att de egna fördomarna medverkar till 
att de alternativa tolkningar som ställs upp görs så orimliga och 
orealistiska, att de utan problem kan avvisas. Förhoppningsvis är 
forskaren, enligt Repstad (1999), tillräckligt vaken, ärlig och professionell 
för att i analysen och tolkningen också ta in fakta och intryck som inte 
passar in på hans eller hennes förväntningar och hypoteser. Molander 
(1988) anser att ett villkor för att en tolknings riktighet är att förståelsen 
av innebörden kan bli intersubjektivt accepterad.  

2.18 Vår analys och tolkning 
I analysarbetet har vi kategoriserat den insamlade informationen för att 
underlätta det påföljande tolkningsarbetet. Vi har utvecklat specifika 
hierarkiska kategorier där vi slussat in utvalda delar av den insamlade 
informationen. Här har vi strävat efter att göra riktiga val vid vår 
förenkling så att vi inte utelämnat rådata som varit relevanta för 
problemställningen. Vi har exempelvis varit uppmärksamma, så att vi inte 
gjort det som Svenning (2000) kallar analys- och teoretiska fel. 
 
Vår bild av den tolkning som skett i uppsatsen överensstämmer med 
Ödmans (2003) hermeneutiska spiral där förståelsen byggts på; 
allteftersom vi gjort nya erfarenheter i våra teoretiska och empiriska 
studier och under tolkningsarbetets gång. Vi har strävat efter att ha ett 
sådant förhållningssätt att våra tolkningar kan bli intersubjektivt 
accepterade och därmed uppnå en hög riktighet (se t.ex. Goldkuhl, 1998; 
Molander, 1988). 
 
I vårt tolkningsarbete har vi bland annat att utifrån olika tekniska 
lösningar uttolkat och generaliserat fram den bakomliggande filosofin för 
att sedan kunna applicera den i en kontext som befinner sig på en högre 
abstraktionsnivå.   
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2.19 Generalisering utifrån kvalitativa data 
En generalisering är ett påstående om relationer mellan två eller flera 
händelser eller variabler (Befring, 1994). Føllesdal et al (1993) menar att 
en generalisering leder oss från en del till en helhet. Generalisering i 
kvalitativ analys sker genom att en teori utvecklas som inte endast verkar 
rimlig avseende den speciella person eller situation som studerats, utan 
också inrymmer att samma process, i olika situationer kan leda till olika 
resultat (Svensson, 1996). 
 
Generaliserbarhet i kvalitativa studier baseras vanligen på antagandet att 
de begrepp och den teori man kommit fram till på ett meningsfullt sätt 
kan appliceras på liknande situationer och personer som de ursprungligen 
grundades på (Svensson, 1996).   
 
Man brukar tala om två typer av generalisering, inre och yttre. Inre 
generalisering avser slutsatser inom den studerade kontexten. Med yttre 
generalisering menas slutsatser till andra samhällen, grupper eller 
institutioner än de som direkt studerats. (Svensson, 1996) 
 
Yin (2003) nämner också analytisk generalisering vilket innebär att 
expandera och generalisera teorier och inte att räkna upp frekvent 
förekomst vilket är statistisk generalisering.  
 
Denscombe (2000) anser att forskaren ska sträva efter att utveckla en 
uppsättning generaliseringar som förklarar de teman och samband som 
identifierats i datamaterialet. Dessa generaliserade förklaringar kan sedan 
jämföras med existerande teorier eller förklaringar och i bästa fall utveckla 
dessa. 

2.19.1 Validitet och Reliabilitet 
Validitet innebär att det som undersöks också är det som verkligen avses 
undersökas och att systematiska mätfel uteblir (Lundahl & Skärvad, 
1999). Validitet är ett mätinstruments förmåga att mäta det man verkligen 
avser att mäta (Carlsson, 1991; Ericsson & Wiedersheim, 2001). Validitet 
handlar om hur giltigt mätresultatet är (Befring, 1994). Det är viktigt att 
veta vad måttet står för och använda det konsekvent (Ejvegård, 1996). 
Merriam (1994) menar att i en kvalitativ studie är forskaren det primära 
instrumentet och att ett mänskligt instrument inte är mer otillförlitligt än 
vilket annat instrument som helst. 
 
Ericsson & Wiedersheim (2001) menar att inre validitet avser 
överensstämmelsen mellan begrepp och de operationella (mätbara) 
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definitionerna av dem och att forskaren alltså kan undersöka den inre 
validiteten utan att samla in empiriska data. Merriam (1994) anser dock att 
inre eller intern validitet handlar om frågan i vilken mån ens resultat 
stämmer överens med verkligheten men istället för att bedöma validiteten 
utifrån termer i verkligheten, som vi enligt Merriam (1994) aldrig kan 
uppleva direkt, ska den istället bedömas via tolkningar av forskarens 
erfarenheter. Merriam (1994) anser vidare att triangulering är en bra 
strategi som forskaren kan använda sig av för att säkerställa den inre 
validiteten. 
 
Yttre validitet anser Ericsson & Wiedersheim (2001) har att göra med 
överensstämmelsen mellan det mätvärde man får när man använder en 
operationell definition och verkligheten. Den är oberoende av den inre 
validiteten och man kan inte bedöma den utan att veta hur det empiriska 
materialet samlats in och ser ut (Ericsson & Wiedersheim, 2001). Extern 
eller yttre validitet innebär de utsträckning i vilken resultaten från en viss 
undersökning är tillämpliga även i andra situationer än den undersökta, 
det vill säga hur pass generaliserbara resultaten är (Merriam, 1994). 
 
En grundläggande fråga i all forskning är tillförlitlighet hos insamlade data 
och reliabilitet är forskningsvärldens ord för detta (Johannessen & Tufte, 
2003). Svenning (2000) menar att reliabilitet brukar beskrivas genom att 
två undersökningar med samma syfte och metoder ger samma resultat, 
under förutsättning att ingenting förändrats i den undersökta 
populationen. Carlsson (1991) menar reliabiliteten anger med vilken 
precision mätinstrumentet mäter. 
 
Kännetecken för en undersökning gjord med god reliabilitet är att själva 
mätningen inte påverkas av vem som utför mätningen, eller under vilka 
omständigheter som detta sker.  Samma metod ska kunna tillämpas av 
olika personer på samma material, och slumpfaktorn ska ha någorlunda 
eliminerats. (Thurén, 1991) Hög reliabilitet är ett nödvändigt villkor för 
hög validitet (Lundahl & Skärvad, 1999). Trots det, är hög reliabilitet 
ingen garanti för hög validitet (Lundahl & Skärvad, 1999).  
 
Vid genomförandet av en undersökning, bör den innehålla så få mätfel 
som möjligt. Det strävas efter att få god validitet och reliabilitet. (Lundahl 
& Skärvad, 1999) 
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2.20 Vår generalisering av uppsatsens resultat 
Vår ambition i uppsatsen har varit att göra en analytisk generalisering av 
de resultat som de olika studierna gett oss. Vi har åstadkommit denna 
generalisering genom att jämföra de empiriska resultaten med den 
framväxande teoretiska referensramen och försökt se de mönster som 
utgjort grunden för den säkerhetsmodell som vi konstruerat och som vi 
hoppas ska utgöra ett kvarstående forskningsbidrag. Vi anser att denna 
säkerhetsmodell har en rimlighetsgrad som tillåter att den kan appliceras 
på många service-orienterade affärsmiljöer. I detta arbete har vi strävat 
efter att det inte ska finns några motsägelser bland de begrepp och 
definitioner som använts och därmed säkerställa den inre validiteten.  
 
Flera fall och en korsanalys av olika situationer kan under vissa 
förutsättningar öka den yttre validiteten och generaliserbarheten 
(Merriam, 1994). Vi har genomfört mer än ett fall men vi kommer inte att 
direkt jämföra fallen. Istället har varje fall var för sig ställts mot den 
teoretiska referensramen och på sätt påverkat och utökat denna. Vår 
uppfattning är och har varit att det är viktigt att inte enbart ”stirra sig 
blind” på de empiriska erfarenheterna och resultaten utan även att de 
teoretiska motsvarigheterna har en viktig del i vår hermeneutiska spiral.  
 
Vi anser att om man inte tillåter att den teoretiska ramen påverkas mellan 
varje fall riskerar man att missa viktiga aspekter och infallsvinklar. Vår 
förståelseram binder sedan kontinuerligt samman de studerade fallen och 
gör att vi kan se de mönster som kan generaliseras. Mönstren blir 
dessutom tydligare mellan iterationerna i metoden. Vi är medvetna om att 
detta arbetssätt påverkar möjligheten att kunna dra generella slutsatser 
men eftersom vi har haft ett abduktivt arbetssätt menar vi att pendlingen 
mellan teori och empiri gör att generaliserbarheten ökar för varje 
iteration. 

2.21 Perspektiv och objektivitet 
2.21.1 Perspektiv 
Alla människor har en överordnad föreställningsram eller ett paradigm 
som innehåller ett antal, medvetna eller omedvetna, antaganden om hur 
verkligheten är beskaffad (Lundahl & Skärvad, 1999). Føllesdal et al 
(1993) talar om horisont eller förståelsehorisont och definierar detta som 
mängden av de medvetna och omedvetna uppfattningar och hållningar 
som vi vid en given tidpunkt hyser, och som vi inte har vår 
uppmärksamhet riktad mot. Føllesdal menar här att allting vi upplever är 
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strukturerat av förväntningar som är präglade av vår bakgrundskunskap. 
Vad vi betraktar som viktigt och vad vi är intresserade av är beroende av 
våra uppfattningar och hållningar.  
 
Enligt Goldkuhl (1998) innehåller ett perspektiv forskarens sätt att se på 
världen, det vill säga grundläggande uppfattningar och antaganden om 
världens beskaffenhet. Han menar också att dessa ofta är omedvetna, 
oreflekterade och underförstådda samt ibland fördomsfulla. Man bär 
alltid något perspektiv och använder sig alltid av det vid 
kunskapsutveckling (Goldkuhl, 1998). Det blir därmed viktigt för 
forskaren att försöka upptäcka sin egen fördomsfullhet och att ifrågasätta 
och artikulera de grundläggande uppfattningar och antaganden som 
forskningen bygger på.  
 
Perspektivet kan i forskningssammanhang betraktas som de ”glasögon” 
genom vilka verkligheten ses. Lundahl & Skärvad (1999) menar att 
perspektivet fungerar som en lins genom vilken forskaren ser på 
verkligheten och väljer de aspekter som bedöms vara relevanta och 
viktiga samt tolkar verkligheten. Molander (1988) menar att man ser vad 
man vill se. 
 
Goldkuhl (1998) skriver i sitt kompendium att forskaren, eller 
kunskaparen som han kallar denne, för att få en kvalitetsmässigt god 
kunskapsutveckling ska ha ett antal egenskaper i förhållningssättet och att 
dessa bör styra forskarens handlande oberoende av de konkreta 
tillvägagångssätt eller metoder som används. Vidare nämner han att dessa 
egenskaper i kunskaparens hållning kan sammanfattas i begreppet 
argumentativ rationalitet. Det handlar om att utveckla trovärdig kunskap 
det vill säga sådan kunskap som det finns goda skäl att basera sig på. 
 
Det är knappast möjligt att välja föreställningsram även om denna 
förhoppningsvis utvecklas i takt med att erfarenheter och kunskaper ökar 
men den medvetne forskaren kan däremot välja perspektiv. (Lundahl & 
Skärvad, 1999) 

2.21.2 Objektivitet 
Det sägs ofta att ett av de viktigaste särdragen hos vetenskapen, som 
skiljer den från icke-vetenskap, är att vetenskapen är objektiv eller 
åtminstone försöker vara det (Føllesdal et al, 1993). Vanliga betydelser för 
ordet objektiv är enligt Molander (1988) sakligt korrekt, opartiskt och icke 
missvisande och icke otillbörligt påverkat av utomvetenskapliga åsikter, 
målsättningar och värderingar. Denscombe (2000) använder sig av en 
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definition från Miles och Huberman (1984) som lyder: ”Den 
grundläggande frågan här kan uttryckas som en relativ neutralitet och 
rimlig frihet från icke erkända fördomar hos forskaren – åtminstone en 
öppenhet och tydlighet om de fördomar som ofrånkomligen existerar”  
 
Denscombe (2000) menar också att det vid kvalitativ forskning är 
berättigat att lyfta in detaljer om forskaren, såsom personliga erfarenheter 
och värderingar, vilket gör att läsaren får en grund för sin bedömning av 
rimligheten i författarens anspråk, med tanke på opartiskhet eller 
inblandning av självidentitet, värderingar och övertygelser. 
 
Enligt Lundahl och Skärvad (1999) är en vanlig uppfattning inom 
samhällsvetenskapen att fullständig objektivitet inte är möjlig, men största 
möjliga saklighet bör eftersträvas. Objektivitet uppnås enligt detta synsätt 
om man explicit redovisar perspektivet, de antaganden och 
utgångspunkter som styrt undersökningen och sambandet mellan 
perspektiv, metod och resultat (Lundahl och Skärvad, 1999). Molander 
(1988) för ett resonemang kring objektivitet som utmynnar i vad han 
uttrycker som ett allmänt krav på att vetenskapliga resultat måste 
framföras med stöd och argumentation på ett sätt som är offentligt och 
begripligt och därmed i princip bedömbart av andra. 
 
Føllesdal et al (1993) föreslår en definition på objektivitet som de anser 
vara bättre lämpad än andra de studerat. Deras definition är: En 
framställning (t ex en avhandling, ett TV-program, en artikel) är objektiv 
om och endast om de uppfattningar och attityder den skapar hos 
mottagaren inte skulle förändras om man haft fullständig kännedom om 
saken, med alla upplysningar och alla alternativa hypoteser. 
 
Det finns även en ganska enkel testfråga för objektivitet som Føllesdal et 
al (1993) arbetat fram: Finns det upplysningar/data, eller hypoteser som 
underbyggs väl av dessa data, som inte tagits med, men som om de tagits 
med, skulle ha förändrat mottagarens uppfattningar och attityder? 
 
Om svaret är nej, är framställningen objektiv, om svaret är ja, är den inte 
objektiv och genom att lämna upplysningar som förändrar bilden kan 
man visa var den brister (Føllesdal et al, 1993). Denzin och Lincoln 
(1994) menar att objektivitet är i vilken utsträckning 
resultaten/slutsatserna är fria från förutfattade meningar. 
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2.22 Vårt perspektiv och vår syn på objektivitet 
Vårt förhållningssätt eller perspektiv i uppsatsarbetet har präglats av de 
egenskaper som återfinns i Goldkuhl (1998). Vi kände en stor nyfikenhet 
och ett starkt engagemang inför uppgiften. Vi kände också en öppenhet 
inför nya upptäckter vid de empiriska studierna och tycker bara att det är 
trevligt och inspirerande med överraskningar. Vi har i hög grad lyssnat till 
andras kunskaper och försökt se fenomenen ur de studerade aktörernas 
perspektiv. Vi har dock varit noggranna med att hålla vår distans som 
forskare på grund av att vi inte velat förlora perspektivet och bli, som 
Bryman (1997) uttrycker det, förförda eller förledda av aktörernas synsätt. 
Vi har exempelvis varit noggranna i vår triangulering både i den teoretiska 
och empiriska referensramen där vi i den förstnämnda använt ett 
affärsperspektiv såväl som ett säkerhetsperspektiv och i den senare ett 
utvecklar- respektive användarperspektiv.  
 
Objektivitet har eftersträvats i uppsatsen men då vi haft ambitionen att 
utveckla vad Goldkuhl (1998) benämner som normativ kunskap smyger 
sig alltid en viss subjektivitet in. Denna normativa kunskap har dock inte 
en primär roll utan de som väljer att ta till sig den får utvärdera vad den 
kan ha för värde i respektive sammanhang. Eftersom vi inte har haft 
någon uppdragsgivare vid uppsatsarbetet har vi inget intresse i att på 
något sätt medvetet vinkla de resultat som tagits fram eller utelämnat 
någon information som skulle ha gjort att vi kommit fram till ett annat 
resultat. Vi har utifrån vår egen förförståelse försökt att vara ärliga, 
rationella och ansvarsfulla i vårt uppsatsarbete. 
 
Vi gör oss kritiserbara genom att vi hela tiden har försökt vara tydliga när 
det gäller exempelvis de beslut som tas och de tolkningar som görs. 
Genom att vi presenterat argument tillsammans med kunskapen så ökas 
transparensen och kritiserbarheten (Goldkuhl, 1998). Vi kommer inte att 
hävda att den konceptuella modell vi tagit fram är den ”enda sanningen”. 
Vår ambition är dock att vårt forskningsbidrag ska kunna vara giltigt för 
fler intressenter med liknande förutsättningar. 
Fenomenet ”bör” är intressant att reflektera över eftersom detta 
förekommer i vår frågeställning. Bör, är för oss absolut inte synonymt 
med ska eller måste. När vi beskriver hur en konceptuell modell bör se ut 
menar vi inte att den ska eller måste se ut på detta sätt utan att den är en 
av flera alternativa modellbeskrivningar. Vi finner det orimligt att vi kan 
täcka upp alla alternativ och därmed veta vilken modell som är mest 
korrekt.  
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Enligt Molander (1988) är det orimligt att hävda att något bör vara på ett 
visst sätt om det inte kan vara eller kan fås bli på detta sätt. Detta 
påstående håller vi med om och har därför försökt att förankra vårt 
resultat och vår modell väl. Som en reflektion så delade redan Aristoteles 
in den teoretiska vetenskapen i det som inte kan vara annorlunda och det 
som kan vara eller kan göras annorlunda än det är. 

2.23 Sammanfattning av vår vetenskapliga 
ansats och metod  
Vi har i metoden utgått från de frågeställningar som utformats utifrån det 
syfte som formulerats i uppsatsen (se figur 2.23.1). Frågeställningarna styr 
teori- och empiristudierna vilka kan leda till nya frågeställningar samt ge 
oss teoretisk och empirisk data. Vi har använt en abduktiv ansats där vi 
genom en upprepad process, alternerat mellan empiriladdad teori och 
teoriladdad empiri. Vi utgår ifrån teoretisk förförståelse vilket är möjligt 
enligt Alvesson & Sköldberg (1994).  
 
Vi har i vår studie att använt oss av ett multiperspektiv på de fenomen vi 
granskat. I den första delen där vi granskat de service-orienterade 
fenomenen ur ett affärsperspektiv har vi förstärkt detta perspektiv med 
hjälp av exempelvis socialt interaktionsperspektiv och ett agentorienterat 
perspektiv. Dessa perspektiv bidrar till att öka förståelsen och frilägga 
flera av de koncept och fenomen som finns i service-orienterade miljöer. 
Det sociala interaktionsperspektivet ökar förståelsen för affärsrelationerna 
mellan olika affärspartners och agentperspektivet belyser de olika roller 
som kan finnas i affärsmiljön. I nästa steg granskade vi affärsmiljön ur ett 
säkerhetsperspektiv. 
 
Vi ansåg att vi behövde en bred och gedigen teoretisk bas så att vi kunde 
tillgodogöra oss de empiriska studierna och förstå de olika fenomen 
modellen grundar sig på. Vi såg vår teoretiska referensram som en 
”verktygslåda” för vårt fortsatta arbete samt en orientering i ämnet för 
läsaren.  
 
I analysarbetet kommer vi att kategorisera och tematisera den insamlade 
informationen för att underlätta det efterföljande tolkningsarbetet. Detta 
gäller här främst teoretiska data eftersom fallstudiernas empiriska data 
redan genomgått kategorisering och i viss mån tolkning i 
fallstudieprocessen (se figur 2.11.1). I tolkningsprocessen samtolkas sedan 
teoretiska och empiriska data från fallstudierna. I samtolkningen har vi 
jämfört, relaterat och försöket se mönster i resultaten samt försökt 
bedöma om resultaten, eller delar därav, kan gälla i liknande service-
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orienterade miljöer. Analysen/Tolkningen resulterar, förutom i vår 
förståelsetillväxt och eventuella alternativa frågeställningar, i hur en 
konceptuell säkerhetsmodell för den service-orienterade affärsmiljön bör 
se ut.  
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FIGUR 2.23.1: ÖVERGRIPANDE MODELL FÖR METODEN 
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Vi såg fallstudierna som ett hjälpmedel för att testa den teori som 
granskats i referensramen samt för att ge underlag för generering av ny 
teori. Fallstudierna gav oss också de empiriska data som tillsammans med 
teoretiska data har utgjort grunden för den slutliga analysen och 
tolkningen. På detta sätt har de olika studierna inverkat i lika grad när det 
gäller utarbetningen av den konceptuella säkerhetsmodellen. 
 
Metoden (se figur 2.23.1) är konstruerad så att teoristudierna tillsammans 
med flera enskilda fallstudier ökar vår förståelse för säkerheten i service-
orienterade affärsmiljöer samt kan ge nya infallsvinklar och perspektiv på 
studieområdet. Vi valde att granska två fall i denna uppsats vilka vi 
bedömer som tillräckliga för att kunna skapa den inledande konceptuella 
säkerhetsmodellen för den service-orienterade affärsmiljön och därmed 
kunna uppfylla uppsatsens syfte. För varje fallstudie som genomförs 
förändras förståelseramen. Detta får med stor sannolikhet till följd att 
underlaget för fallstudierna förändras vid varje iteration. Någon formell 
jämförelse mellan fallen har inte gjorts vid analysen men varje enskilt fall 
har reviderat och tillfört något till vår förståelseram.  
 
Vår ambition har varit att åstadkomma generalisering i form av en rimlig 
konceptuell säkerhetsmodell för service-orienterade affärsmiljöer genom 
att jämföra de empiriska resultaten med den framväxande teoretiska 
referensramen och försöka se mönster som kan appliceras på liknande 
situationer och fall. 
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Del II Teoretisk referensram med analys 
I kapitel 3 betraktas service-orienteringen ur ett affärsperspektiv och i 
kapitel 4 ur ett säkerhetsperspektiv. Syftet med kapitel 3 är att ta fram 
den service-orienterade affärsmiljön. Kapitel 4 syftar till att lyfta fram 
tänkbara säkerhetslösningar för service-orienterade affärsmiljöer. I slutet 
av respektive kapitel sker en analys som avser att ta fram ett service-
orienterat affärs- och säkerhetsperspektiv. Resultaten från dessa analyser 
sammanbinds sedan i del IV tillsammans med de empiriska 
analysresultat som framkommit i del III. 
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3 Service-orientering ur ett affärsperspektiv 
I detta kapitel betraktas service-orienteringen ur ett affärsperspektiv. Det 
kommer bland annat att ske genom att vi i det första avsnittet presenterar 
allmän affärsteori som kan bidra till att öka förståelsen för service-
orienteringen. Därefter presenteras service-orienteringen följt av en analys i 
vilken vi använder den allmänna affärsteorin för att lyfta fram ett service-
orienterat affärsperspektiv. Syftet med kapitlet är att skapa en 
förståelsegrund för nästkommande kapitel samt att ge en bild av den 
affärsmiljö som ska säkras. 

3.1 Allmän affärsteori 
3.1.1 Informationssystem ur ett handlingsteoretiskt 
perspektiv 
Enligt Goldkuhl (1996) ska informationssystem ses som handlingssystem 
där man använder handling som en grundmetafor för 
informationssystemet. För att förstå informationssystem som 
handlingssystem, skriver Goldkuhl (1996), behöver man först förstå 
företaget som en handlande enhet. Företagets grundläggande handlingar 
är "görandet av affärer" och andra handlingar är sedan härledda och 
beroende av dessa affärshandlingar. Då den affärsteoretiska och 
handlingsteoretiska utgångspunkten för att förstå vad ett datorbaserat 
informationssystem är för typ av fenomen är informationssystem och 
dess handlingar direkt eller indirekt ”affärsgörande”.  
 
Goldkuhl (1996) beskriver att ur ett handlingsteorietiskt perspektiv 
innebär en användningssituation ett organisatoriskt handlande, det vill 
säga utförande av handlingar. En användningssituation definierar han 
som en aktivitet, vilket beskrivs som en eller flera nära relaterade 
handlingar. I en interaktiv användningssituation ingår som utförare av 
handlingar en eller flera aktörer (systemanvändare) och 
situationsbestämda delar av aktuellt datorbaserat system.  
 
Goldkuhl (1996) beskriver en tänkt affärsprocess enligt följande:  
Företaget erbjuder produkter på en marknad, mot potentiella kunder. Ett 
sådant erbjudande innebär åtaganden gentemot de kunder som visar 
köpintresse, det vill säga åtaganden om produktegenskaper, priser, 
leveransvillkor et cetera. Företag behöver göra erbjudanden för att få 
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produkter sålda. Det är då viktigt att man håller reda på vilka erbjudanden 
som man kan göra och som man faktiskt har gjort. Om och när kunder 
beställer produkter skapas ett kontrakt mellan företaget (som leverantör) 
och dess kund. Kontraktet innebär ömsesidiga åtaganden mellan kund 
och leverantör. För framgångsrika affärer är det nödvändigt att hålla reda 
på (minnas) vilka åtaganden som man har gjort mot kund, samt även de 
åtaganden som kunden gjort. För trovärdighet mot kund är det viktigt att 
olika personer och samma person vid olika tillfällen ger likartade och 
kongruenta budskap till kunden. 
 
För att hantera informationssystem på ett kontrollerat och genomtänkt 
sätt vid design och förändring, menar Goldkuhl (1996), är det ofta 
lämpligt att dela in system i delar på ett strukturerat sätt. En sådan del kan 
vara vad han kallar informationskomponent. Denna kan inkapslas med 
begreppen presentation, funktionalitet och lagrade data. Komponenten 
kan bland annat utföra olika tjänster begärda av användaren eller andra 
komponenter. En strukturering av informationssystem i form av 
komponenter kan ha stor betydelse för utveckling, användning, spridning 
och förändring av informationssystem. 
 
Vidare skriver Goldkuhl (1996) att den generella  
informationsbehandlingen kan delas in i tre kategorier:  
 

• manuell informationsbehandling (enbart människor)  
• interaktiv informationsbehandling (människor och datorer i samverkan)  
• automatisk informationsbehandling (enbart datorer)  

  
En viktig del, säger han, är att se informationssystem som utförande av 
direkta och indirekta affärshandlingar. Detta innebär också att ett 
informationssystem i ett företag direkt kan kommunicera med personer 
eller informationssystem i andra företag. Man brukar tala om inter-
organisatoriska informationssystem. Två system (A och B) i varsin 
organisation (1 och 2) samverkar med varandra genom elektroniskt 
datautbyte (se figur 3.1.1).  
 



Kapitel 3  Service-orientering ur ett 
affärsperspektiv 

 
 

 70

 
 
FIGUR 3.1.1: INTER-ORGANISATORISKA INFORMATIONSSYSTEM: ELEKTRONISKT DATAUTBYTE 

MELLAN ORGANISATIONER (GOLDKUHL, 1996) 
Goldkuhl (1996) trycker på att det är viktigt att skilja mellan de enskilda 
systemen i respektive organisation (A respektive B) och de samlade 
interagerande systemen (A + B) i flera organisationer. Han anser att det är 
olyckligt att kalla båda ovanstående alternativen för interorganisatoriskt 
informationssystem då det kan leda till missförstånd och förvirring. 
 
Ett affärsorienterat informationssystem (exempel A i figur 3.1.1) i en 
organisation kan under viss tid ha fungerat på ett traditionellt sätt. Det 
kan sedan vid en senare tidpunkt förses med vad Goldkuhl kallar för 
”EDI-koppling” för att direkt kunna utbyta data på elektronisk väg med 
informationssystem (exempel B) i en annan organisation. I detta fall har 
informationssystem utvecklats från ett "vanligt" informationssystem till 
att senare få inter-organisatoriska egenskaper, det vill säga förmågan att 
elektroniskt utbyta data med andra organisationer. (Goldkuhl, 1996) 
 
Goldkuhl (1996) anser att en poäng inom systemarkitekturområdet är att 
tala om olika informationssystem som genom datautbyte kommunicerar 
med varandra, att man talar om system som ett slags avgränsbar enhet 
och en arkitektur av samverkande system. Vi kan alltså tala om 
inomorganisatorisk och interorganisatoriskt systemarkitektur. 
 
Han anser också att det kan vara problematiskt med ett 
informationssystembegrepp som går över flera organisationer eftersom 
det då blir väldigt oklart att tala om systemansvar och systemägarskap. Ett 
annat viktigt kännetecken vid interorganisatoriska informationssystem är 
att antalet samverkande system kontinuerligt förändras över tiden. 
Informationssystemet A i organisation 1 kanske börjar samverka med 
system C i organisation 3 vid ett senare tillfälle och system B kanske 
börjar samverka med system D i organisation 4 ytterligare senare.  
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Han menar att vi normalt inom en organisation bör använda termen 
interorganisatoriska informationssystem för enskilda system som 
elektroniskt samverkar med andra organisationers system. När flera 
sådana system, som samverkar med varandra, kan det kallas för en 
interorganisatoriskt informationssystems grupp och om det bara är två 
samverkande system för interorganisatoriskt informationssystems par.  

3.1.2 Den affärsgeneriska modellen 
BAT-modellen (Business Action Theory) som beskrivs i Goldkuhl (1998) 
är en affärsgenerisk modell vars avsikt är att beskriva den inbyggda 
affärslogiken som sker mellan en kund och en leverantör när dessa gör 
affärer med varandra. Modellen kan ses som ett teoretiskt klargörande av 
vad det innebär att göra affärer. Goldkuhl betonar att den endast avser att 
visa interaktionen mellan en leverantör och en kund. Det innebär att 
ingen tredje part eller aktör finns med i processen. (Se figur 3.1.2) 
 
Förutsättningar
-kunnande
-kapacitet
-utbud

Förutsättningar
verksamhet med
-avsaknad
-behov

Erbjudande Önskemål &
efterfrågan
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Exponering & kontaktsökande

Kontaktetablering & förslag

Leveranslöfte Beställning

Kontrakt

(Ömsesidiga åtaganden)

Fullgörande
Leverans

Betalning

Avslutning
-tillfredställelse
eller
-missnöje

Avslutning
-tillfredställelse
eller
-missnöje

Krav Krav

 
FIGUR 3.1.2: DEN AFFÄRSGENERISKA MODELLEN (FRITT: GOLDKUHL, 1998) 
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BAT-modellen innehåller sex generiska faser Goldkuhl (1998): 
 

1. Förutsättningsfasen 
2. Exponerings- och kontaktsökandefasen 
3. Kontaktetablerings- och förslagsfasen 
4. Kontraktsfasen 
5. Fullföljandefasen 
6. Avslutningsfasen 

 
I den första fasen etableras de förutsättningar som leverantörer och 
konsumenter behöver för att kunna utföra affärer (sälja/köpa). I denna 
fas identifierar köparen sina behov och säljaren kan bedöma sin förmåga 
att tillgodose de potentiella köparnas behov. Den andra och tredje fasen 
kan tillsammans ses som ett steg för affärsintresse. I den andra fasen 
söker båda parterna kontakt. Leverantörens försöker exponera och 
erbjuda sin kapacitet till marknaden medan kundens behov leder till 
önskemål och efterfrågan vilket sedan ligger till grund för dennes sökande 
efter leverantörer eller produkter. När kunden och leverantören funnit 
varandra etablerar de en kontakt. Det kan i sin tur leda till en förhandling 
baserat på förslag utifrån båda parternas önskemål och erbjudanden. 
Leverantören kan här ge olika erbjudanden eller låta dessa vara 
standardiserade. Goldkuhl (1998) 
 
I den fjärde fasen omsätts förhandlingen till en överenskommelse eller 
kontrakt som reglerar den kommande affärstransaktionen. Kontraktet 
kan ses som ett ömsesidigt åtagande gällande de kommande handlingarna. 
Exempelvis kan det gälla leveranslöfte från leverantören eller att kunden 
förbinder sig att betala. I femte fasen måste åtagandena fullföljas och 
genomföras, i annat fall kan kontraktet ses som brutet. Leverantörer 
måste leverera det kunden beställt och köparen måste betala enligt 
tidigare gjord överenskommelse. Den avslutande fasen innebär en 
utvärdering av åtagandena för att se om dessa föranlett tillfredsställelse 
eller missnöje. Om kunden inte är nöjd kan denne framföra krav vilket 
kan leda till någon form av modifikation av leveransen och motsvarande 
kan leverantören framföra betalningskrav till kunden. Goldkuhl (1998) 
 
Goldkuhl (1998) framhäver att det essentiella i BAT är relationen och 
interaktionen mellan de två rollerna säljare (leverantör) och köpare 
(kund). Syftet med modellen är att den ska vara generell vilket innebär att 
det i princip inte spelar någon roll om det är business-to-business (B2B) 
eller om det är individuella personer som gör affärer med varandra. Han 
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menar också att i etablerandet av relationer ska interaktionen inte enbart 
vara styrda av att uppnå maximala ekonomiska vinsten enligt 
marknadsprinciperna, det förekommer även ett visst samarbete mellan 
konsumenter och leverantörer. Det är också viktigt att etablera ett 
förtroende i de skapade relationerna. Goldkuhl (1998) menar vidare att 
modellen visar att även i en ensam transaktion behöver det någon form 
av samarbete och anpassning mellan parterna.  
 
Goldkuhl & Lind (2004) har gjort några modifieringar och tillägg till 
”BAT’98”-modellen med avsikt att skapa en modell med mer dynamisk 
karaktär där bland annat affärsrelationers förändring över tid kan rymmas. 
Det har inneburit att den nya modellen stödjer återkommande 
transaktioner, utarbetning av affärsrelationer, användande och 
utvecklande av affärskapaciteter och relationer till andra aktörer 
exempelvis före och efter en affärstransaktion. Modellen har även delats 
in i flera undermodeller.  
 
I figur 3.1.3 visas BAT affärstransaktionsmodell. Modellen visar förutom 
affärsinteraktionen och utbytet en värdetransformerande dimension vilket 
innebär hur en produkt går från anskaffningsförberedelse via leverans och 
förvärv till användning. Goldkuhl & Lind (2004) avser med detta att visa 
att det är väsentligt att känna till produktflödet inom varje organisation 
och att varje organisations aktiviteter innebär att mer värde tillförs 
produkten.    
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FIGUR 3.1.3: BAT AFFÄRSTRANSAKTIONSMODELL (FRITT: GOLDKUHL & LIND, 2004) 
 
Figur 3.1.4 visar också enligt Goldkuhl & Lind (2004) länkar utanför 
organisationens gränser till andra affärsaktörer. Detta visas igenom att 
rutorna för anskaffningsförberedelse påbörjas före leverantören och den 
för användning avslutas efter kunden. Länken för 
anskaffningsförberedelse ger också en indikation av att leverantörens 
kapacitet är beroende av kapaciteten av dess underleverantörer och andra 
affärsparter. De streckade pilarna visar relationer som kan finnas före och 
efter en transaktion. 
 
BAT anno 2004 innehåller även en ramavtalsmodell (eng: frame 
contracting transaction model) för att skilja på två typer av 
affärsinteraktioner; ramavtal och affärstransaktion och en marknads- och 
tvåparts-interaktionsmodell. (Se figur 3.1.4) Ramavtalsmodellen ska visa 
en långsiktig överenskommelse mellan två aktörer som kan skrida över 
flera återkommande affärstransaktioner. (Goldkuhl & Lind, 2004) 
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FIGUR 3.1.4 BAT RAMAVTALSMODELL (FRITT: GOLDKUHL & LIND, 2004) 
 
Marknads- och tvåpartsinteraktionsmodell ska visa att leverantörernas 
handlingar skiljer sig ifall det gäller mot en marknad eller om de är riktade 
mot en enskild aktör. (Se figur 3.1.5) På en marknadsnivå interagerar en 
leverantör i relation till potentiella kunder och vice versa. Denna 
interaktion kallar Goldkuhl & Lind för kunskap/kontakt, sök och 
exponera vilket i huvudsak motsvarar fas två och delvis fas ett i BAT´98 
modellen. (Goldkuhl & Lind, 2004) 
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FIGUR 3.1.5 MARKNADS- OCH TVÅPARTSINTERAKTIONSMODELLEN (FRITT: GOLDKUHL & 

LIND, 2004) 
 
Modellen i figur 3.1.5 kan granskas utifrån två vyer. En leverantör 
undersöker marknaden för att erhålla viktig strategisk kunskap såsom 
produktkrav, potentiella kunder och överväganden om marknaden som 
exempelvis konkurrenter och infrastrukturen.  En sådan kunskap kan 
sedan utgöra grunden för utvecklingen av leverantörens affärskapacitet.  
Det kan innefatta produktutveckling, framtagande av nya produkter och 
utveckling av nya former och instrument för affärsinteraktioner (såsom 
system för elektroniska affärer). Leverantören söker även kontakt med 
potentiella kunder vilket kan ske genom en exponering av sig själv och sin 
kapacitet och produktrepertoar. Kundens roll föds ur avsaknaden av 



Kapitel 3  Service-orientering ur ett 
affärsperspektiv 

 
 

 77

kapacitet. Kunden söker då efter potentiella produkter och leverantörer 
som kan bemöta deras efterfrågan. (Goldkuhl & Lind, 2004) 
 
Marknadsinteraktionen drivs av ett generellt affärsintresse från båda 
aktörer. När parterna möts kan interaktionen övergå till en 
tvåpartsinteraktion. På tvåpartsnivån kan man skilja mellan ramavtal och 
affärstransaktionen enligt ovan. (Goldkuhl & Lind, 2004) 

3.1.3 Förhandling 
Enligt Kotler et al (2002) innebär förhandling att man försöker uppnå en 
överenskommelse av pris och andra termer av erbjudande så att ägarskap 
eller innehav kan överföras. Wikipedia (2005A) definierar förhandlingen 
som en process där intresserade parter löser tvister, kommer överens om 
handlingskurser, gör upp om köp för individer eller få kollektiva fördelar. 
Det kan också gälla att de försöker vinna fördelar som tjänar deras 
gemensamma intresse.  Oftast sker det i en form av alternativa 
tvistelösningar. (Wikipedia, 2005B)  
 
I den tredje och fjärde fasen i BAT-modellen från 1998 beskriver 
Goldkuhl (1998) hur en förhandling kan gå till, ifrån förutsättning till 
färdigt kontrakt (se figur 3.1.6)2. En kund kan ha brister och behov vilket 
kan leda till att det skapas en efterfrågan. Efterfrågan kan i sin tur 
innebära att det kan vara nödvändigt att göra förvärv av varor eller 
tjänster. Leverantören har en förmåga som borde motsvara de brister och 
behov kunden har. Den här förmågan omvandlas till erbjudande. 
Erbjudanden kan både vara generella eller specifika beroende vem eller 
vilka de riktas till och kan innehålla alla former av marknadsföring och 
säljkampanjer. I figuren finns förslaget i centrum. Leverantörens 
erbjudande blir då dennes förslag och den önskan och de behov som 
kunden innehar blir kundens. Det är här själva förhandlandet äger rum. 
Förslaget kan behöva omformuleras av båda parter i en iterativ och 
interaktiv process tills en överenskommelse uppnås eller att förhandlingen 
avbryts av någon part. I fall båda parter accepterar varandras förslag leder 
det till ett kontrakt, explicit eller implicit.  
 
 

                                         
2 I figur 3.1.6 saknas den verksamhet som ska inneha den förmåga som bör motsvara 
affärsrörelsens vilken innehar ett behov men vi antar att den finns där implicit.  
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FIGUR 3.1.6: FRÅN FÖRUTSÄTTNING TILL KONTRAKT (FRITT: GOLDKUHL, 1998) 
 
Enligt Schoop (2003) är förhandling en av de viktigaste delarna i en 
affärstransaktion. Förhandlingsprocessen är dessutom den mest 
kommunikationsintensiva interaktionsfasen.  

3.1.4 Affärsrelationer 
Enligt Goldkuhl (1998) är affärsinteraktionen är inte begränsad till 
affärsutbyte. Den har även en påverkan på affärsrelationerna mellan kund 
och leverantör samt deras förmågor. Figur 3.1.7 visar affärsinteraktionen i 
kontexten av affärsrelationer och aktörsförmågor.  
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FIGUR 3.1.7: AFFÄRSINTERAKTIONEN I KONTEXTEN AV AFFÄRSRELATIONER OCH 

AKTÖRSFÖRMÅGOR (FRITT: GOLDKUHL, 1998) 
 
Enligt Håkansson & Snehota (1995) kan man förenklat säga att relationer 
handlar om ömsesidigt orienterad interaktion mellan två samverkande 
villiga parter. Relationen är ett resultat av en interaktionsprocess där 
kopplingen har utvecklats mellan två parter som producerar ömsesidighet 
och åtaganden.  
 
Håkansson & Snehota (1995) beskriver affärsrelationen i två dimensioner; 
substans och funktion. I den första dimensionen finns tre olika lager av 
substans. Det första lagret är aktivitetslagret vilket beskriver 
aktivitetslänkar. En relation byggs upp av aktiviteter som sammankopplar, 
mer eller mindre löst, olika interna aktiviteter som de två parterna utför, 
det vill säga relationen länkar aktiviteterna. Till aktiviteterna hör tekniska, 
administrativa och kommersiella och andra företagsaktiviteter som 
kommer att kopplas samman med det andra företaget allt eftersom 
relationen utvecklas.  
 
Det andra lagret är resurslagret och beskriver resurskopplingar. Medan 
relationen utvecklas kan den sammankoppla de resurselement som 
behövs och som kontrolleras av de två parterna. Relationen binder på så 
sätt samman olika resurser i varierande grad. Hit hör exempelvis både 
materiella och icke-materiella resurser såsom kunskap. Det tredje och 
sista lagret är aktörslagret vilket beskriver aktörsbindningar. När en 
affärsrelation utvecklas blir aktörerna sammankopplade och det gör att 
det etableras band mellan de olika aktörerna vilket påverkar hur de 
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uppfattar, utvärderar och behandlar varandra. Tillsamman utgör de tre 
substanslagren i en relation. Desto ”tjockare” substans desto mer 
komplex blir relationen. (Håkansson & Snehota, 1995) 
 
Den andra dimensionen gäller den påverkan som relationen ger på olika 
aktörer, vilket av Håkansson & Snehota (1995) kallas för funktioner av en 
affärsrelation. En relation mellan två företag har olika funktioner då den 
påverkar och påverkas av olika parter och andra relationer. Håkansson & 
Snehota (1995) menar att tre olika funktioner kan urskiljas. Den första 
inverkar på själva tvåpartsinteraktionen, det vill säga konjunktionen av de 
två aktörerna. Den andra funktionen är egentligen två eftersom relationen 
i detta fall har en funktion för var och en av de två företagen eftersom 
relationen påverkar och påverkas på olika sätt. Funktionen gäller det som 
produceras från relationen. Den tredje funktionen gäller det i relationerna 
som kan påverka eller påverkas av det som produceras i relationen samt 
andra företag som direkt är involverade i den såsom tredje part.   
 
Enligt Håkansson & Snehota (1995) kan en relation karaktäriseras av 
öppenhet, ömsesidigt orienterad tillit och respekt. De menar också att det 
alltid finns utrymme för övertygelse och tillit som i slutänden blir 
essentiella för själva åtagandet och att byggandet av tillit är en social 
process som är utmärkande för byggandet av relationer. Varken 
övertygelsen och tilliten är enbart beroende av de direkta erfarenheterna 
av interaktionen, då även andra faktorer spelar in. Engagemang, 
identiteten och tilliten är processer som begränsar och på samman gång 
möjliggör aktörernas beteende i när de interagerar med varandra. Att 
känna engagemang, inneha en viss identitet och hysa tillit betyder att en 
aktör måste foga sig efter vissa specifika regler. (Håkansson & Snehota, 
1995) 
 
Figur 3.1.8 visar en modell som beskriver de kort- och långsiktiga 
aspekterna av interaktionsprocessen mellan köpare och säljare. Modellen 
bidrar till att beskriva relationerna mellan dessa två parter. Kortsiktiga 
enskilda utbyten involverar produkt/tjänst, finansiell och socialt utbyte.  
De är separerade från de mer långsiktiga processerna av anpassning och 
institutionalisering. Båda aspekterna influeras av organisationerna och 
individernas egenskaper. Interaktionerna sker i en atmosfär där företagens 
relationer ska utvecklas och det kan exempelvis ske i former av konflikt – 
samarbete och makt – oberoende. Slutligen sker interaktionerna i en miljö 
bestående av både vertikala och horisontella marknadsstrukturer och mer 
generella sociala influenser.  
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FIGUR 3.1.8 MODELL ÖVER INTERAKTIONSPROCESSEN (FRITT: HÅKANSSON, 1982) 

3.1.5 Virtuella organisationer och federationer 
Virtuella företag är enligt Singh & Huhns (2005) företag som konstrueras 
dynamiskt genom samarbete mellan existerande företag. De betraktas 
som virtuella (även om deras kunder ser dem som riktiga) då de inte 
nödvändigtvis existerar på samma sätt om företag gör i verkliga världen. 
Virtuella företag kan leverera aggregerade varor och tjänster till kunder. 
En anledning till att ha ett sådant företag är att individuella företagen kan 
ha gemensamma kunder men att de anser att det är en svår uppgift att 
kombinera deras olika tjänster själva eller att de avser att ingå en relation 
med konkurrenter till de aktuella företagen. Genom att bilda ett virtuellt 
företag kan dessa företag erbjuda tjänster av ett högre värde vilket skulle 
kunna bidra till att de kan behålla eller utöka sin kundbas. En virtuell 
organisation kan definieras som temporära nätverk av oberoende företag 
– leverantörer, kunder och rivaler – sammanlänkade av IT för att dela 
kunnande, kostnader och tillgång till varandras marknader (Klüber et al, 
1999). 
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Det finns enligt Tsagkani (2004) två olika kategorier av virtuella företag: 
 

• Statiska virtuella företag, där partners bildar ett statiskt nätverk med 
fördefinierade processgränssnitt som är hårt kopplade och väl 
integrerade. Den här kategorin kan vara centralt organiserad där en 
medlem i nätverket koordinerar relationerna bland deltagande 
partners eller decentraliserats där affärsprocesser fördelas på ett 
gemensamt koordinerat tillvägagångssätt.  

• Dynamiska virtuella företag, är också organiserade på ett centraliserat 
eller decentraliserad sätt. De karakteriseras genom förändliga 
affärsrelationer som skapas på en virtuell marknadsplats och som 
ut- eller avvecklas baserat på vissa kriterier.  

 
Figur 3.1.9 visar hur en modell över en virtuell organisation. Den innersta 
cirkeln ska visa de gemensamma delarna i de partnerorganisationer som 
deltar. De omges av den virtuella organisationen. Influenssfären som är 
fylld med kunder och konkurrenter omges i sin tur av den externa miljön 
vilken inte ett enskilt företag kan påverka.  (Klüber et al, 1999) 
  
 

Extern miljö

Influenssfär

Virtuell organisation

Partner
Organisation

 
 

FIGUR 3.1.9: EN MODELL ÖVER  EN VIRTUELL ORGANISATION (FRITT: KLÜBER ET AL, 1999) 
 
Ju mer osäker ett företags miljö är desto mer flexibel struktur behöver ett 
företag ha beroende på att det snabbt behöver reagera på de förändringar 
som sker i dess omgivning (Ellis & Dick, 2003). Det kan även kallas att 
företaget har en organisk struktur med löst definierade roller, flexibla och 
informella kommunikationsnätverk (Ellis & Dick, 2003). Samverkande 
företag som utvecklas tillsammans kan även benämnas affärsekosystem. 
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Metaforen används för att beskriva den stödja infrastrukturen som 
möjliggör för de inblandande företagen att exempelvis samarbeta effektivt 
och reducera kostnader och tid. Det kan leda till att de traditionella 
organisationsgränserna upphör och till etablerandet av nya affärsmodeller 
som fokuserar på samarbete, konkurrens, samutveckling och permanent 
omvandling.  (Klüber et al, 1999) 
 
Figur 3.1.10 visar hur en virtuells organisations livscykel kan se ut. 
Figuren visar att livscykeln kan innefatta fyra faser; Identifikations-, 
formulerings-, genomförande- och avvecklingsfas där varje fas innehåller 
specifika beslut och uppdrag. Identifikationsfasen undersöker de 
möjligheter3 som finns samt gör efter utvärdering val av den som är mest 
fördelaktig för den aktuella marknaden. I den andra fasen identifieras och 
väljs den eller de partners som anses vara mest lämpade och avslutas med 
själva skapandet av den virtuella organisationen. När den väl har skapats 
kan den börja verka på den avsedda marknaden. När möjligheten för den 
aktuella marknaden har upphört kommer den virtuella organisationen att 
avvecklas vilket kan innefatta spridning på de tillgångar den virtuella 
organisationen haft. (Saabeel et al, 2002) 
 

Identifikation Formering genomförande Avveckling

Identifiering av 
möjligheter

Val av 
möjligheter

Identifiering av 
partners

Val av partners

Partnerskaps-
formering

Design

Marknadsföring

Finansiell hantering

Framställning

Distribution

Verksamhets-
avveckling

Spridning av 
tillgångar

 
FIGUR 3.1.10: EN MODELL ÖVER DEN VIRTUELLA ORGANISATIONENS LIVSCYKEL (FRITT: 

SAABEEL ET AL, 2002) 
 
I figur 3.1.11 visas en treskiktad modell där varje lager representerar 
strukturelement och i övergången mellan dem processelement. Enligt 
Saabeel et al (2002) utgörs de tre lagren av en rymd av moduler, den 
dynamiska webben och den dynamiska organisationen. Modellen ska visa 
att virtuella organisationer är en del av ett större nätverk där valet av 

                                         
3 En marknadsmöjlighet kan definieras som ett område med behov eller krav där ett 
företag kan uppnå lönsamhet.  



Kapitel 3  Service-orientering ur ett 
affärsperspektiv 

 
 

 84

partnerorganisationer sker. De menar att det kan ses som underförstått 
att organisationer som bildar en virtuell organisation vid en viss tidpunkt 
redan känner till varandra. I det första lagret, rymd av moduler, utgörs av 
en samling av alla organisationer som finns till förfogande. När en 
möjlighet eller efterfrågan finns på marknaden som gör det fördelaktigt 
för olika organisationer att samarbeta sker till en början en övergång till 
den dynamiska webben vilket kan ses som en förberedelse inför det 
kommande partnerskapet. Därefter sker övergången till den virtuella 
organisationen. (Saabeel et al, 2002) 
 
 

Gemensamt mål Marknadsmöjligheter
eller efterfrågan

Rymd av moduler Dynamisk webb Dynamisk organisation

 
FIGUR 3.1.11: TRESKIKTAD VIRTUELL ORGANISATIONSMODELL (FRITT: SAABEEL ET AL, 2002) 
 
I den virtuella organisationen kan det vara nödvändigt med en 
koordinator som koordinerar den samverkan som ska ske mellan 
deltagande partners. En koordinator kan agera i flera olika roller. 
Exempel på sådana kan vara nätverkscoachen som ansvarar för inledande 
hanteringen, infrastrukturutveckling och uppsättningen av relationerna 
mellan deltagande partners. Mäklaren tar hand om hanteringen av 
kundrelationer och andra marknadsrelaterade uppgifter. Uppdragsledaren 
konfigurerar specifika värdekedjor. Projektledaren är ansvarig för 
beställningstransaktioner, processhantering och projektplanering och 
annan ledning. Revisorn handhar aspekter gällande konkurrensfrågor och 
konflikthantering. (Wehmeyer et al, 2001) 
 
Olika organisationer kan också gå samman och bilda så kallade 
federationer. Den delade egenskapen hos alla federationer är principen att 
bibehålla varje medlems oberoende medan de åläggs att utföra 
gemensamma åtaganden i enlighet med deras förmåga. Det innebär att 
enskilda organisationer som ses som oberoende och autonoma entiteter 
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tillsammans bildar en helhet på högre nivå med en viss likformighet men 
ändå bibehåller en tillräcklig mångfald som tillåter att organisationerna 
kan vara framgångsrika. De inblandade organisationerna delar ett 
gemensamt intresse i att forma ett delat värdeskapande nätverk som ger 
varje medlem så mycket frihet som möjligt. Federationen leds av ett 
företag som är så nära marknaden som möjligt. (Schwartzenbacher & 
Wagner, 2005) 

3.1.6 Elektroniska affärer 
Elektroniska affärer är enligt Fredholm (2002) ett sätt att göra affärer. 
Användare och system kopplas upp mot varandra i nätverk för att 
effektivt förmedla och överföra information Fredholm (2002). Kotler et 
al (2002) definierar elektroniska affärer som en generell term för en köp- 
och säljprocess som stöds av elektroniska medel. Enligt (Petersson, 2003) 
är det en kommunikationsprocess där köpare och säljare riktar olika IT-
stödda affärshandlingar mot varandra. Timmers (1998) beskriver 
kortfattat att det är att ”göra affärer elektroniskt”. 
 
Elektroniska affärer kan definieras enligt följande (Fredholm, 2002): 

”Elektroniska affärer är alla de aktiviteter som sker för att utbyta och 
förmedla information elektroniskt för att stödja och förenkla företagets 
affärsprocesser med omvärlden”  

Det finns enligt Fredholm (2002) flera orsaker till att elektroniska affärer 
bedrivs. Det kan exempelvis vara för att rationalisera en verksamhet eller 
för att ge stöd för att göra affärer på något annat sätt. Bland de direkta 
fördelarna med elektroniska affärer nämns lägre kostnader, kortare 
ledtider, enklare att nå ut till en större marknad och samtidigt som man är 
tillgänglig för kunderna dygnet runt. Det naturliga skälet till att företag 
använder elektroniska affärer med sina affärspartners är möjligheten till 
konkurrensfördelar.  
 
Elektroniska affärer består enligt Fredholm (2002) av tre hörnstenar; 
teknik, affärsmodell och organisation. (Se figur 3.1.12) 
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Teknik

Affärs-
modeller Organisation   
 
FIGUR 3.1.12: ELEKTRONISKA AFFÄRER BESTÅR AV TRE HÖRNSTENAR (FRITT: FREDHOLM, 

2002) 
 
Ofta får tekniken mest uppmärksamhet när elektroniska affärer ska 
införas på bekostnad av kundernas och verksamhetens behov. I stället 
bör först affärsmodellerna ses över för att se hur de kan förändras med 
stöd av de möjligheter som tekniken medger. Det kan i sin tur leda till att 
även organisationerna kan behöva förändras. (Fredholm, 2002)  
 
Det finns enligt Kotler et al (2002) flera olika segment i de elektroniska 
affärerna: 
 

• Business-to-Business (B2B) är elektroniska affärer mellan företag 
• Business-to-Customer (B2C) sker mellan företag och konsumenter 
• Customer-to-Business (C2B) sker mellan konsumenter och företag. 

Exempel på C2B är när konsumenter går samman för att försöka 
pressa ned priser  

• Customer-Customer (C2C) sker mellan konsumenter eller 
privatpersoner 

 
Fredholm (2002) lägger till flera segment. Bland annat följande: 

• Business-to-Government (B2G) är när företag lämnar uppgifter till 
myndigheter 

• Government-to-Business (G2B) är när myndigheter lämnar information 
till företag 

• Machine-to-Machine (M2M) sker när maskiner kommunicerar med 
varandra 

• Exchange-to-Exchange (E2E) är när det utbyts information mellan 
samverkande marknadsplatser 
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Pavlou & El Sawy (2002) har sammanställ en typologi över olika former 
av B2B utbyten vilket visas i figur 3.1.13.  
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Få-till-få
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Snedvridna utbyten

Neutrala utbyten

 
 
FIGUR 3.1.13: TYPOLOGI ÖVER DE OLIKA FORMERNA AV B2B UTBYTEN (FRITT: PAVLOU & EL 

SAWY, 2002) 
 
Figuren ovan visar att när köpare och säljare i ett B2B utbyte möter ett 
likvärdigt antal potentiella aktörer kan det ses som ett proportionerligt 
och balanserat antal företag. Ett utbyte mellan en-till-en, få-till-få eller 
många-till-många kan ses som neutralt. På samma sätt blir ett utbyte 
snedvridet om det sker mellan många-till-få, få-till-många eller i extrema 
fall en-till-många eller många-till-en. En marknad kan inte ha ansetts 
uppstått förrän det finns många av både säljare och köpare. Det motsatta 
är en en-till-en relation eller tvåpartsrelation. Ifall det endast finns en eller 
få leverantörer uppstår en monopolsituation och när det endast finns en 
eller få köpare kan relationen kallas för monopson vilket innebär 
köparmonopol som är en marknadssituation med en enda köpare. 
(Pavlou & El Sawy, 2002) Ett exempel på det är när svenska staten är 
köpare av krigsmaterial. 
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När det gäller de juridiska aspekterna gällande att göra affärer elektroniskt 
är det enligt Fredholm (2002) är två principer som viktiga; att tillämpa 
säkerhet, helts signaturer och att man ska upprätta avtal som reglerar den 
elektroniska överföringen. Den lag som oftast är aktuell är avtalslagen och 
där finns det enligt Fredholm (2002) inte direkta tveksamheter för 
elektronisk affärskommunikation. Emellertid måste parterna reglera 
ansvarförhållandet. Ett exempel på det kan vara vem som bär ansvaret för 
ett meddelande och när det övergår till den andra parten. Andra viktiga 
aspekter är att det ska gå att kunna identifiera andra parter så att köpare 
och säljare vet vem de gör affärer med och integritetsfrågan.  
 
Ett avtal är enligt Nationalencyklopedin ensidig eller ömsesidig utfästelse 
att utföra en viss prestation, till exempel en överlåtelse av ett föremål eller 
utförande av en tjänst. Avtal kan vara av två slag, ensidigt förpliktande 
eller ömsesidigt förpliktande, vilket innebär en överenskommelse mellan 
två eller flera parter. Ömsesidigt förpliktande avtal kommer till stånd 
genom att båda parter genom avtalet förpliktar sig till något.  
 
Den straffrättsliga lagstiftningen i elektroniska affärer blir aktuell då 
elektroniska uppgifter lämnas till en myndighet där en individ blir 
personligt ansvarig förhandlingen och därför måste individen kunna 
knytas till den elektroniska transaktionen. (Fredholm, 2002) 
  
Enligt Ekman, (2005) finns det i lagstiftningen inga direkta hinder för att 
den offentliga sektorn ska kunna handla elektroniskt. Där krävs emellertid 
att gällande lagstiftning och regelverk beaktas och att nödvändiga avtal 
ingås samt att man har kännedom om kopplingen mellan desamma. Det 
gäller affärsavtal och ramavtal där de kommersiella villkoren finns, EDI-
avtal som reglerar utväxlingen av meddelanden mellan parterna samt 
tredjepartsavtal. När det gäller avtal vid elektronisk handel gäller ju lagen 
om offentlig upphandling (LOU). Denna lagstiftning finns i botten när ett 
ramavtal skall med tjänsteleverantörer skall ingås men även när stöd för 
elektronisk handel anskaffas såsom nätverks- och 
kommunikationstjänster.  
 
Ramavtal är enligt Nationalencyklopedin en generell överenskommelse 
som ligger till grund för framtida avtal och som anger de villkor som skall 
ingå i dessa. Ramavtalet kan exempelvis bestämma att en säljare under en 
viss period skall tillhandahålla vissa tjänster och att ett utvalt så kallat 
standardavtal skall gälla för leveranserna 



Kapitel 3  Service-orientering ur ett 
affärsperspektiv 

 
 

 89

 
Förutom varje enskilt lands lagstiftning som reglerar elektronisk 
affärssamverkan finns det direktiv och förslag inom EU som avser att 
reglera gränsöverskridande handel såsom E-handelsdirektivet, 
distansavtalsdirektivet, direktiv och elektroniska signaturer och 
persondataskyddsdirektivet. (Cardholm, 2000) 

3.1.7 Tillit i de elektroniska affärerna 
För att elektroniska affärer ska bli framgångsrika och få en bred spriding 
måste människor ha tilltro till dem. Därför är tillit i elektroniska affärer en 
viktig fråga. Många av riskerna i att göra affärer elektroniskt grundar sig i 
riskerna i själva affärsgörandet. (Tan & Thoen, 1999) Rea (1998) menar 
att det är nödvändigt att förstå hur samarbete mellan säljare och köpare 
kan uppmuntras för att kunna realisera den fulla potentialen i de 
elektroniska affärerna. Tilliten utgör grunden för samarbete och i en 
avsaknad av tillit kan andra mekanismer användas som kontrollerar de 
risker som finns involverade i de aktuella transaktionerna. I den digitala 
ekonomin kan förekomsten av tillit medverka till att etablera och 
upprätthålla affärsrelationer (Bryant & Colledge, 2002). 
 
Tillit definieras av Nationalencyklopedin som övertygelsen om någons 
trovärdighet eller goda avsikter i förhållande till personen i fråga. 
Förtroende definieras som övertygelsen om att man kan lita på någon 
eller något. Rea (1998) definierar tillit i en social kontext där tillit kan ses 
som en mekanism för att reducera komplexitet och ett medel för att 
kopiera frihet från andra. Det är en aspekt av alla sociala relationer och 
underförstådd någon form av förväntningar gällande framtiden.  
 
Rea (1998) delar in tilliten i två delar; miljömässig tillit och transaktionell 
tillit. Den miljömässiga tilliten refererar till tillit som anses existera i en 
viss domän eller område som skapats av deltagarna med viss 
gemensamhet eller delade värden. Den utgör en grund för interaktionerna 
mellan invånarna i den specifika miljön. Den transaktionella tilliten är 
situations beroende och involverar generellt handling och beteende. De 
två delarna har enligt Rea (1998) en nära relation. Graden av 
transaktionell tillit som krävs i ett specifikt utbyte är beroende av tilliten 
till miljön. Det finns också ett motsatt förhållande då tilltron till miljön 
blir förändrat om tilliten till transaktionerna i miljön minskar.  
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Enligt Lamsal (2001) finns det olika beskaffenheter av tillit såsom: 
 

• Tillit och samverkan – Tillit kan relateras till samverkan i den 
meningen att samverkan kräver en viss nivå av tillit. Om det 
förekommer endast en ensidig tillit kan samverkan inte fortgå. 
Råder det misstro (eng: distrust) mellan parterna kan ingen 
samverkan ske. En högre grad av tillit ökar sannolikheten för att en 
samverkan kommer att ske.  

• Tillit och rekommendation – Rekommendation spelar en viktig roll i 
tillit. Mycket av det beror på att det oftast inte är möjligt att känna 
alla medborgarna i ett samhälle vilket gör att inget eller lite tillit 
finns mellan dem. Det gör att det kan vara nödvändigt att tillfråga 
en tredje person eller part som hyser tillit från båda parter. Baserat 
på den tredje partens rekommendation tas beslut om tillit till den 
andra parten.  

• Direkt och indirekt tillit – Den direkta tilliten är den tillit som uppstår 
direkt till en entitet och indirekt innebär en rekommendation från 
en tredje part. 

 
Det går också att dela in tilliten i fyra olika aspekter (även kallad BATE-
modellen) (BATE, 2005): 
 

• Affärsmässig tillit (eng: Business trust) – Den affärsmässiga tilliten 
grundas i två huvudsakliga komponenter; juridiska krav och 
lösningens affärsmässighet 

• Administrativ tillit – Den administrativa tilliten gäller exempelvis 
beslutsmodeller där ansvar och befogenheter klart finns definierade 
som dessutom kvalitetssäkrats på något sätt 

• Teknisk tillit – Den tekniska tilliten avser tilliten till de tekniska 
lösningarna. Den kan bland annat lösas med krav från tre av 
informationssäkerhetens hörnpelare såsom sekretess, dataintegritet 
och tillgänglighet. 

• Erfarenhetsbaserad tillit – Ett sätt att ge erfarenhetsbaserad tillit är att 
skapa ett anseende för sin organisation exempelvis genom att agera 
professionellt och konsekvent hela tiden. Det kan också ske genom 
att se till att ha tillförlitliga katastrofplaner och systemskiftesplaner 
för att undvika allvarliga störningar vid driftstopp i systemen  

 
Vårt behov av förtroende gällande de fyra förtroendeaspekterna ökar när 
de traditionella affärsmodellerna anpassas för den elektroniska miljön. 
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Globaliseringen av de affärsmässiga transaktionerna och behovet att 
juridiskt hållbara lösningar gör det omöjligt att implementera fullt 
funktionsdugliga affärsrelationer utan att beakta samtliga fyra aspekter av 
förtroende. (Cardholm, 2000) 
 
Tabell 3.1.1 visar förtroendeaspekterna ur ett investering-effekt 
perspektiv.  
 
Aspekt av 
förtroende 

Investering Effekt 

Affärsmässigt (B) Långsiktig Långsam 
Administrativt (A) Kortsiktig Snabb 
Tekniskt (T) Kortsiktig Snabb 
Erfarenhetsbaserat 
(E) 

Långsiktig Långsam 

TABELL 3.1.1: FÖRTROENDEASPEKTER ENLIGT BATE-MODELLEN (CARDHOLM, 2000) 
 
Genom att bygga upp och odla de fyra aspekterna av förtroende kan man 
skapa en viss nivå av förtroende. Denna nivå är relaterad till hur stora 
resurser och vilka insatser som den förtroendebyggande parten har lagt 
ned på att försöka skapa en sammantagen bild av förtroendet. (Cardholm, 
2000) 
 
Figur 3.1.14 visar hur tillitsdomäner kan vara uppbyggd. Den första 
tillitsdomänen (A) gäller tilliten mellan A1 och A2 inom ett system. Den 
andra domänen (B) är mellan användaren och systemet och det inkluderar 
även dennes förtroende till teknologin. Den tredje domänen (C) gäller 
tilliten mellan användarna med systemet som en mellanhand och den sista 
domänen (D) visar användarens tillitsprofil vilket bland annat innefattar 
användarens tillit till miljön.  
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FIGUR 3.1.14 TILLITSDOMÄNER (FRITT: REA, 1998) 
 
Tabell 3.1.2 visar fyra generiska nivåer för tillit. På den lägsta nivån finns 
tillit grundad på någon form av bedömning. Hit hör exempelvis 
ackreditering från en tredje part. Den referensbaserade nivån grundar sig i 
andras erfarenheter. På den kunskapsbaserade tillitsnivån finns egna 
tidigare erfarenheter då de är baserade på tidigare kunskap. På den högsta 
nivån av tillit finns bevis för att en aktiv handling pågår. (Beckett, 2002) 
 
Tillitsnivå Grund för tillit 
(Högsta) Identifieringsbaserad tillit Bevis för aktiv handling 
Kunskapsbaserad tillit Egen erfarenhet 
Referensbaserad tillit Andras erfarenheter 
(Lägsta) Bedömningsbaserad tillit Ackreditering från tredje part 

TABELL 3.1.2 FYRA GENERISKA NIVÅER FÖR TILLIT (FRITT: BECKETT, 2002) 
 
Enligt Rea (1998) kan en tillförlitlig tredje part användas för att uppnå 
den grundläggande tilliten i en miljö för handel. Huvudsyftet med den är 
att uppmuntra samverkan och handel mellan parterna. Den tredje partens 
roll är inte enligt Rea (1998) att direkt öka tilliten i miljön utan mer att 
reducera riskerna som en transaktion kan innebära vilket gör att det krävs 
en mindre grad av tillit. 
 



Kapitel 3  Service-orientering ur ett 
affärsperspektiv 

 
 

 93

Enligt Tan & Thoen (1999) kommer en individ endast vilja delta i en 
transaktion om dennes tillitsnivå överstiger den personliga tröskel som är 
beroende av typen av transaktion och andra parter som deltar i  
 
transaktionen. (Tan & Thoen, 1999) Figur 3.1.15 visar en generisk modell 
för tillit.  
 

Förlitande parts tillit till 
transaktionen

Förtroende till den 
andra parten

Förtroende till kontroll 
mekanismen

Potentiell vinst Risk

Tröskel för 
bestämmande

Tröskel för förtroende 

Objektiv komponent Subjektiv komponent Objektiv komponent Subjektiv komponent

 
 

FIGUR 3.1.15: GENERISK TILLITSMODELL (FRITT: TAN & THOEN, 1999) 
 
I mitten av figuren visas den förlitande partens tillit till transaktionen, det 
vill säga den mentala status hos den förlitande parten som avgör om 
denne har ett tillräckligt förtroende för att delta i transaktionen.  De 
faktorer som fastställer den förlitande partens tillit, representeras av den 
nedre halvan av modellen. Här kan flera faktorer urskiljas som avgör var 
tröskeln för att genomgöra transaktionen går, såsom den potentiella 
vinsten, de involverade riskerna och personens attityd till riskerna4 eller 
riskbenägenheten. Den övre halvan representerar faktorer för 
fastställandet av tillit, såsom förtroendet som den betrodda parten inger 
och tilliten som kontrollmekanismen inger den förlitande parten. Med 

                                         
4 Det finns en diskussion i litteraturen huruvida det finns en relation mellan begreppen 
(variablerna) risk och tillit och hur de påverkar beteendet (se t.ex. Gefen et al, 2002). Vi 
anser att risk har en betydelse när den gäller tilliten till annan part. Vi menar exempelvis 
att en individ eller organisation som ska göra affärer direkt eller indirekt gör en 
övervägning av de risker affärsgörandet kan innebära. Det sker även andra bedömning 
som påverkar handlandet såsom det affärsmässiga värde ett köp kan medföra et cetera.  
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kontrollmekanism avses här procedurer och protokoll som övervakar och 
kontrollerar utförandet av transaktionen. (Tan & Thoen, 1999) 
 
Både tilliten till den andra parten och kontrollmekanismen har i modellen 
en subjektiv och objektiv dimension. Den objektiva dimensionen är 
beroende av den objektiva karaktären på den styrande strukturen såsom 
kunskapen om funktionaliteten i kontrollmekanismen och dess 
institutionella roll. När det gäller den subjektiva dimensionen är den en 
konsekvens av den personliga och sociala erfarenheten i affärsgörandet 
med den specifika parten. Det kan också gälla med parter som spelar en 
viss roll eller specifika procedurer och protokoll i kontrollmekanismen. 
(Ganzaroli et al, 1999) 
 
I figur 3.1.16 visas en modell över tilliten ur ett köparperspektiv. Den 
förlitande parten har i relationen med den betrodda parten en vilja att ge 
denne tillit. Denna egenskap är situationsoberoende och relativt stabil 
över tid. Den förlitande parten har även förväntningar om hur den 
betrodda parten ska bete sig vilket grundar sig i den uppfattade 
benägenheten hos den som hyser tilliten gällande förmåga, välvilja och 
integritet. Tillit definieras här som villigheten att utsätta sig för risker i 
samband med betrodda partens handlingar baserat på förväntningar om 
trovärdigheten. Risktagandet ses som beteendemässig manifestation av 
tillit. Besluttagandet påverkas även av två kontextuella faktorer; den 
upplevda risken av beteendet eller själva situationen och det relativa 
värdet av resultatet. Det är risktagandet som leder till ett resultat. 
Resultatet ger sedan en historik eller profil som utgör grunden för den 
upplevda trovärdigheten hos den part som hyser tillit. Återmatningen 
visar att resultatet påverkar tilliten.  (Pardue, 1999) 
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FIGUR 3.1.16 EN MODELL ÖVER TILLIT UR ETT KÖPARPERSPEKTIV (FRITT: PARDUE, 1999) 
 
Tilliten spelar också en viktig roll när det gäller själva strukturen och 
formeringen av organisationerna. I skapanden av exempelvis virtuella 
organisationer måste en aktör ha tilliten till sina partners och de 
affärsrelationer som finns. Virtuella organisationer kan innehålla en stor 
mängd relationer och partners vilket kan göra att skapande av tillit kan 
både vara en komplicerad och tidskrävande process. I vissa fall kan det 
därför vara nödvändigt med trovärdiga mellanhänder för att reducera 
komplexiteten i relationerna. (Wehmeyer et al, 2001) 

3.2.8 Affärsmodeller för elektroniska marknadsplatser 
En affärsmodell (även kallad en affärsdesign) är en mekanism som en 
affärsrörelse åsyftar för att generera inkomster eller vinster (Wikipedia, 
2005). Det är en sammanställning som visar hur ett företag planerar att 
stödja sina kunder och inkluderar både strategi och implementation (ibid). 
Enligt Fredholm (2002) kan en affärsmodell kan ses som modeller för 
affärslogiken. Timmers (1998) ger följande definition på en affärsmodell:  
 

”En arkitektur på produkt, tjänst och informationsflöden, inkluderat en 
beskrivning av olika varierande affärsaktörer och deras roller; och” 
”En beskrivning av de potentiella fördelarna för olika aktörer; och” 
”En beskrivning av inkomstkällor” 
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Enbart affärsmodellen kan inte ge en förklaring av hur ett företag som 
agerar aktör i en affärsmodell realiserar de uppgifter som denna skall 
utföra. För att göra det måste det även klarläggas marknadsstrategin hos 
företaget såsom hur konkurrensfördelar uppnås och vilket positionering 
ska gälla. Därför är det användbart att även göra en marknadsmodell. 
(Timmers, 1998)  
 
Timmers (1998) ger följande definition på vad som menas med en 
marknadsmodell:  
 

”En affärsmodell; och” 
”Marknadsstrategin av affärsaktören som betraktas” 

 
Timmers (1998) har gjort ett ramverk för att kunna klassificera olika 
Internetbaserade affärsmodeller vilket visas i figur 3.1.17.  
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FIGUR 3.1.17: KLASSIFICERING AV INTERNETBASERADE AFFÄRSMODELLER (FRITT TIMMERS, 

1998) 
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Timmers (1998) ramverk innefattar följande affärsmodeller:  
 

• E-Affär – Är en webb marknadsföring för ett företag eller affär. 
(Söker efterfrågningar) 

• E-Anskaffning (eng: e-Procurement) – Är en elektronisk anskaffing av 
varor och tjänster. Kan ge en bredare bas av leverantörer vilket kan 
leda till minskade konstnader 

• E-Auktion (eng: e-Auktion) – Är en elektronisk auktion på Internet. 
Har en budgivningsmekanism implementerad tillsammans med en 
grafisk presentation av det som ska auktioneras bort. 

•  E-köpcenter (eng: e-Mall) – Är et elektroniska varuhus som innehåller 
en samling e-Affärer.  

• Tredje part marknadsplats (eng: Third party marketplace) – Är en 
marknadsplats där en tredje part hantera webbmarknadsföringen 
tillsammans med andra funktioner 

• Virtuella samhällen (eng: virtual communities) – Är en miljö som 
tillhandahålls av virtuellt samhälles företag.  

• Tjänsteleverantör av värdekedjor (eng: value chain service provider) – Är 
specialiserad för en specifik funktion för en värdekedja såsom 
elektronisk betalning eller logistik 

• Värdekedjeintegrator (eng: value chain integrator) – Fokuserar på att 
integrera flera steg i en värdekedja med potentialen att exploatera 
informationsflöden mellan stegen som kan ge ytterligare mervärde 

• Samarbetsplattformar (eng: collaboration platforms) – Ger en samling 
verktyg och miljöer för information som möjliggör samarbete 
mellan företag. 

• Informationsmäklare (eng: information brokerage) – Förmedlar 
information 

• Förtroende tjänster (eng: trust services) – Tillhandahålls av 
certifieringsauktoriteter (CA) eller andra trovärdiga tredje parter 
(TTP) 
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3.1.9 Elektroniska marknadsplatser 
En elektronisk marknad, eller elektroniskt marknadssystem (EMS) kan 
definieras som ett interorganisatoriskt IS som tillåter att de deltagande 
köparna och säljarna att utbyta information om pris och produkt (/tjänst) 
erbjudanden. (Petersson & Lind, 2005) Elfatatry & Layzell (2004) 
definierar en marknadsplats som en plats där köpare och säljare samlas 
för att utbyta värden (varor eller tjänster). De grundläggande elementen 
av marknaden är deltagarna, de utbytta värdena och reglerna för 
interaktionen. EM kan delas in i två huvudsakliga typer; horisontella och 
vertikala. I de horisontella möts aktörer från flera olika branscher medan 
det i de vertikala enbart finns aktörer från samma bransch.  
 
Fredholm (2002) gör även följande indelning: 
 

• Köpardrivna marknadsplatser – Där har köparna tagit initiativet och 
bestämt vilka funktioner som ska finnas på marknadsplatsen.  

• Säljardrivna marknadsplatser – Där står en grupp leverantörsföretag 
inom en bransch bakom marknadsplatsen och de bestämmer vilka 
funktioner som ska finnas 

• Neutrala marknadsplatser – Där har en utomstående aktör tagit 
initiativet till att etablera marknadsplatsen.   

 
Bland nackdelarna med en marknadsplats är att de ofta inte är neutrala. 
Exempelvis kan större aktörer förhindra att mindre får tillträde vilket kan 
snedvrida konkurrensen. Det finns också tekniska orsaker. Här behövs 
stöd för att kunna flytta information från företagens affärssystem och ofta 
har det visats sig både komplext och kostsamt. En svårighet med att 
inträda på en marknadsplats är att det behövs införas nya rutiner, 
exempelvis förändrade rutiner för upphandling. (Fredholm, 2002)  
 
Syftet med en elektronisk marknadsplats är att skapa möjligheter för 
köpare och säljare att mötas och göra affärer elektroniskt. Exempelvis kan 
tjänsterna sammanställas på ett sätt att deras värde och förmåga ökas och 
därefter sälja dem som nya tjänster på marknaden. Omfattningen på 
marknaden begränsad endast till företagens förmåga att marknadsföra 
deras erbjudanden till andra företag och att ta fram domänspecifika 
protokoll som beskriver hur affärerna ska utföras. (Papazoglou, 2003B) 
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Enligt Petersson & Lind (2005) kan en EM även kallas för 
tredjepartsmarknadsplats då det kontrolleras av en marknadsplatsvärd 
(t.ex. ett konsortium). Värden hanterar marknadsplatsen samt äger det 
interorganisatoriska systemet och agerar mellanhand mellan säljare och 
köpare (se figur 3.1.18). Värdrollen kan uttryckas i termer av ansvarighet 
för systemets handlingspotential. Det kan innebära att vara ansvarig för 
olika uppgifter som ska kunna utföras med hjälp av systemet.  
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FIGUR 3.1.18: EN ELEKTRONISK MARKNADSPLATS MÖJLIGGÖRS AV ETT EM-SYSTEM 
HANTERAT AV EN VÄRD (V) SOM EN MELLANHAND MELLAN MÅNGA KUNDER (K) OCH 
LEVERANTÖRER (L) (FRITT: PETERSSON & LIND, 2005) 

 
Enligt Papazoglou (2003B) ska marknadsplatsen skapas och underhålls av 
en marknadsmäklare (eng: market marker) (ett konsortium av 
organisationer) som sammanför leverantörer och försäljare. De ansvarar 
för administrationen, utför underhåll för att säkerställa att marknaden är 
redo för handel samt möjliggör att tjänster bemöter de specifika behov 
och standarder som gäller för den aktuella marknaden. 
Marknadsmäklaren ska se till att marknadens medlemmar får en 
samstämmig bild på produkter och tjänster, standard affärsterminolog 
och detaljerade affärsprocessbeskrivningar. Dessutom måste marknaden 
erbjuda ett omfattande stöd för handel med tjänster exempelvis tjänster 
som stödjer förhandling av affärstransaktioner, finansiella uppgörelser, 
tjänstcertifiering och kvalitetssäkring et cetera.  
 
Ur ett agentorienterat perspektiv utgör en elektronisk datoriserad 
marknad en miljö där agenter kan verka. Ett marknadsorienterat 
tillvägagångssätt är baserat på mekanismen av att köpa och sälja till ett 
marknadsmässigt pris. Fokusen ligger på att karaktärisera och designa 



Kapitel 3  Service-orientering ur ett 
affärsperspektiv 

 
 

 100

miljöer där agenter interagerar istället för på själva agenterna. Detta kan 
vara ett fördelaktigt sätt för att kunna koordinera aktivisterna bland 
många agenter, minimera kommunikationerna mellan dem och lösa 
problemen relaterat till allokerande distribuerade resurser. Det sistnämna 
sker genom att resurserna ses som varor (eller tjänster) i en datoriserad 
ekonomi. Agenterna på marknaden ska lägga bud så att de maximerar 
deras förtjänst (eller nytta), det innebär att de agerar i egenintresse. Det 
antas att det finns tillräckligt många agenter så att en enskild agent på 
marknaden är förhandlingsvillig.  (Singh & Huhns, 2005) 
 
Petersson & Lind (2005) ger ett exempel på hur en EMS skulle se ut där 
det finns stöd för tre huvudsakliga tjänster (Se figur 3.1.19). En 
elektronisk katalogtjänst, en tjänst för begäran av anbud och en med 
värderingsfunktionalitet.    
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FIGUR 3.1.19: VÄRDEN V GER TJÄNSTER FÖR FÖRMEDLANDEN MELLAN SÄLJARE (S) OCH 
KÖPARE (K) PÅ MARKNADSPLATSEN (FRITT: PETERSSON & LIND, 2005) 

 
Figur 3.1.20 visar Media5 Reference Model Business Media (MRM-BM) 
och som enligt Petersson & Lind (2005) kan användas för att beskriva en 
elektronisk marknadsplats. Den är indelad i horisontella vyer (eller nivåer) 
och vertikala faser. Den översta vyn betraktar marknadsplatsen som ett 
                                         
5 Ett medium består av ett kanalsystem för transport av information av rum och tid, en logik för 
att fånga syntax och semantik för informationen och ett organisatoriskt system (roller och 
protokoll) för att strukturera beteendet av dess agenter (Petersson & Lind, 2005) 
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affärssamhälle (eng: business community). Samhället som utgör en 
tredjepartsmarknadsplats involverar aktörer i roller såsom operator (värd), 
köpare, säljare och informationsleverantörer.  En marknadsplatsvärd 
erbjuder exempelvis teknologin och agerar som borgensman för vissa 
aspekter av kvaliteten för marknadsplatsens tjänster.  En värd kan här ses 
som en betrodd tredje part som av köpare och säljare utsedd till att agera 
som en mellanhand. (Petersson & Lind, 2005) 
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FIGUR 3.1.20: MRM-BM MODELLEN (PETERSSON & LIND, 2005) 
 
Nästa nivå, realisationsvyn, belyser de affärsinteraktionen som sker 
mellan aktörerna på marknaden. Därefter följer transaktionsvyn där olika 
marknadsplatstjänster hjälper till att exekvera processerna. Längst ned 
finns infrastruktursvyn som fokuserar på att möjliggöra olika tekniska 
aspekter. (Petersson & Lind, 2005) 
 
De vertikala sektionerna visar fyra olika faser i affärskommunikationen. 
Den första fasen av affärsinteraktionen är kunskapsfasen eller 
informationsfasen där olika aktörer kommunicerar bestämd information 
om varandra, affärskontexten och själva mediet. Agenter delar här 



Kapitel 3  Service-orientering ur ett 
affärsperspektiv 

 
 

 102

kunskap om den delade miljön. Det medför att den här fasen utgör en 
förutsättning för interaktionerna i de nästkommande faserna. I den andra 
fasen, intentionsfasen, handlar om agenter som signalerar deras 
intentioner. Agenterna uttrycker deras behov enligt de lingvistiska regler 
som fastslogs i den första fasen. Erbjudanden och efterfrågan är två 
typiska kommunicerade intentioner i den här fasen. (Petersson & Lind, 
2005) 
 
Den tredje fasen är kontrakteringsfasen där meddelanden blir bindande. 
Det betyder att meddelande såsom erbjudanden och motförslag blir till 
förpliktelser mellan det deltatagande agenterna ifall förhandlingen blev 
framgångsrik. Några typiska meddelanden i kontrakteringsfasen är 
erbjudande, motförslag, acceptans och avvisanden. Den sista fasen är 
uppgörelsefasen. Den inträffar när agenterna agerar enligt de uppgjorda 
kontrakten. Deras handlingar kan gälla att leverera tjänster och hantera 
betalningar. (Petersson & Lind, 2005) 
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3.2 Service-orientering 
3.2.1 Introduktion 
Serviceorientering (SO) är ett paradigm som fundamentalt bygger på 
användandet av tjänster6 i systemarkitekturen (Papazoglou & 
Georgakopoulos, 2003) vilket skiljer sig mot det traditionella sättet där 
systemen betraktats vara utvecklade och levererade som en produkt 
(Elfatatry & Layzell, 2002). Med hjälp av nya medier såsom Internet och 
mobil telekommunikation kan information och funktionalitet levereras av 
tjänsteleverantörer och användas av tjänstekonsumenter med stöd av 
informationssystem (IS) och information och kommunikationsteknologi 
(IKT) (Hultgren & Eriksson, 2005). Syftet med service-orienteringen är 
att utveckla mjukvara som tjänster, levererade efter behov och som kan 
konsumeras på begäran (Elfatatry & Layzell, 2002). 
 
Henkel (2004) menar att begreppet tjänst rent generellt definieras som en 
akt eller ett utförande som erbjuds av en part till en annan. Tjänsten kan 
också ses som en process som producerar värde för konsumenten av 
tjänsten och som inte resulterar i något ägarskap. Då systemen betraktas 
som tjänster skiljer man på innehav och ägande från dess användning 
(Turner et al, 2003).  
 
I service-orienteringen är avsikten att tjänsterna ska utvecklas utan 
användarinverkan parallellt med att affärsrörelsen och dess kontext 
förändras. Det handlar inte om vem som tillhandahåller tjänsten utan mer 
vad och vilken tjänst som behövs vid en viss tidpunkt. (Elfatatry & 
Layzell, 2002) Tjänsterna kan utnyttjas av flera olika tjänstkonsumenter 
utan några förutsättningar för vad tjänsten ska användas till eller i vilket 
kontext. De är heller inte kopplade till konsumenterna, faktum är att 
konsumenterna inte behöver veta någonting om dem, vilket gör att de 
anses vara löst kopplade. Däremot kan konsumenterna av tjänsterna 
betraktas som kopplade till tjänsten i den bemärkelsen att de vet vad 
tjänsten är och vad den kan åstadkomma. (Papazoglou, 2003A)  
 
Goldkuhl & Röstlinger (2000) skiljer mellan tjänstehandling (vad 
tjänsteleverantören gör), tjänsteresultatet (vad som görs för kunden) och 
tjänsteeffekten (kundens erfarenheter av tjänsten såsom tillfredställelse) 
när det gäller tjänster. Exempelvis när det gäller reparerandet av en bil så 
                                         
6 Termen tjänst ska i denna rapport jämställas med termen elektronisk tjänst. 
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är reparerandet en tjänstehandling och den reparerade bilen tjänsten, det 
vill säga resultatet. Kunden kan här känna tillfredställelse eller missnöje 
över på det sätt tjänsten utfördes. Goldkuhl och Röstlinger anser att vi 
skiljer mellan görande (utförandet) och vad som gjorts (resultatet) när det 
gäller tjänster. Om en hårfrisör avbryter mitt i klippandet har vi fått ett 
resultat om ej så lyckat, men om en budbil avbryter för att återvända till 
utgångspunkten har vi inte fått ett resultat vilket innebär att ingen tjänst 
utfördes.  
 
Tjänsterna är avsedda att verka i öppna miljöer. Med öppen menas att 
elementen (t.ex. tjänsterna) som är involverade är autonoma7 (frihet i 
handling), heterogena8 (frihet i design) och att de konfigureras dynamiskt 
(frihet i konfiguration). Det finns både sociopolitiska och tekniska 
anledningar till att de är autonoma och heterogena. Elementen ägs och 
kontrolleras av autonoma parter och de representerar deras intresse på en 
marknad vilket gör att parterna bör ha autonoma element. Det är 
exempelvis viktigt i de fall ett kontrakt bryts av en part. Den tekniska 
autonomin beror på att det är viktigt att ta fram robusta och pålitliga 
element som inte har beroende till några andra. När det gäller 
heterogeniteten vill oftast designers och arkitekterna konstruera 
elementen på ett sätt som de vill. Det kan även finnas historiska skäl till 
detta vilket medfört att systemen ofta består av delar som utvecklats 
under flera tidsepoker och framtagna för andra syften. (Singh et al, 2004; 
Singh & Huhns, 2005) 
 
Tjänsterna erbjuds av tjänstleverantörer som även står för 
implementering, underhåll och tillhandahållande av beskrivningar av 
tjänsten. Beskrivningarna används för att beskriva tjänstens förmågor, 
beteende och kvalitet vilka även benämns som ”Quality Of Service” 
(QoS). Detta utgör sedan grunden för tjänsternas upptäckt, bindning och 
sammansättningar. Med bindning avses att kund och leverantör är 
sammankopplade med varandra (Raatikainen, 2004). Tjänsterna kan 
utnyttja andra tjänster för att utföra komplexa transaktioner såsom att 
kontrollera krediter, beställa produkter eller liknande. Oberoende av 
plattform ska tjänsterna kunna vara sammansatta av andra tjänster från 
flera olika leverantörer. (Brogi et al, 2005) 
 

                                         
7 Autonomi innebär att elementen helt och hållet ska fungera under deras egen kontroll. 
8 Heterogenitet innebär att elementen för ett givet system är olika i deras design och 
konstruktion.  
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QoS avser att beskriva de icke-funktionella aspekterna hos en tjänst. 
Följande delar kan ingå i beskrivningen (Singh & Huhns, 2005): 
 

• Tillgänglighet (eng: availability) – Kan användas som ett mått på om 
tjänsten finns tillgänglig och redo att användas. Det kan 
specificeras som sannolikheten för att en tjänst är tillgänglig eller i 
termer av den tid en tjänst går att använda, alternativ den är under 
reparation. 

• Nåbarhet (eng: accessibility) – Kan användas som ett kvalitativt mått 
för att representera sannolikheten att tjänsten kan brukas eller 
anropas vid en given tidpunkt. En tjänst kan vara tillgänglig men 
inte nåbar på grund av nätverkstrafik eller att den är upptagen med 
andra anrop. 

• Integritet (eng: integrity) – Kan användas som ett mått på hur bra en 
tjänst kan upprätthålla korrektheten i interaktionerna med respekt 
för konsumenten och sitt eget tillstånd.  

• Prestanda (eng: performance) – Det finns två huvudtyper av prestanda; 
kapacitet och åtkomsttid. Kapacitet är antalet tjänsteanrop som 
tjänsten hanterar under en given period. Åtkomsttid är tiden det tar 
från att en begäran sänds tills ett svar mottagits. 

• Pålitlighet (eng: reliability) – Pålitlighet kan användas för att mäta hur 
ofta en tjänst möter eller överskrider sin proklamerade förmåga. 
Oftast specificerad som omvända proportionaliteten till antalet fel 
på tjänsten per tidsintervall. 

• Uppfyllelse (eng: compliance) – Uppfyllelse reflekterar hur väl tjänsten 
uppfyller de gällande regler, lagar, standarder och alla upprättade 
överenskommelser.  

• Säkerhet – Säkerheten specificerar hur bra en tjänst ger 
tillgänglighet, integritet9, konfidentialitet och spårbarhet. Tjänsten 
kan ge olika säkerhetsnivåer och mekanismer beroende på vem 
som utnyttjar tjänsten.  

• Ärlighet– Ärlighet mäter hur bra en tjänst levererade kvalitet är i 
förhållande till de proklamerade.  

• Pris – Priset mäter kostnaden för att använda tjänsten 
 

                                         
9 Denna form av integritet skiljer sig något från QoS aspekten ovan då kravet på 
integritet i säkerhetssammanhang avser att skydda informationen från exempelvis 
obehörig eller oavsiktlig förändring. Kärnan är dock fortfarande att upprätthålla 
korrekthet. 
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Enligt Yang et al (2002) kan även följande ingå: 
 

• Egenskaper (eng: properties) – Kan exempelvis vara generell 
tjänsteinformation såsom identifierare och ägare, lokaliserings- och 
kontraktsinformation. 

• Ontologi (eng: ontology) – Anger vad tjänsten handlar om och den 
terminologi som behövs för att upptäcka tjänsten.   

• Betalinformation (eng: payment) – Beskriver det sätt som betalning ska 
ske på. 

• Innehåll (eng: contents) – Beskriver vilka delar som finns i tjänsten, 
exempelvis innehåll och struktur av den underliggande tjänsten. 

• Förmåga (eng: capability) – specificerar tjänstens förmåga eller 
kapacitet. 

3.2.2 Den service-orienterade modellen 
För att beskriva relationerna mellan olika koncepten och begreppen i SO 
kan det vara nödvändigt att betrakta den service-orienterade modell 
(SOM) som visas i figur 3.2.110.  
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FIGUR 3.2.1: DEN SERVICE-ORIENTERADE MODELLEN (FRITT: W3C, 2004) 

                                         
10 Vi kommer att ge en mer utförlig beskrivning av begreppen och koncepten i figuren i 
kommande avsnitt.  
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SOM fokuserar på de aspekterna av service-orienteringen som är 
relaterade till tjänst och handling. En handling ska här ses som en 
handling som utförs av en agent, exempelvis som ett resultat av att den 
mottagit och skickat ett meddelande. Agenten ett datoriserat element som 
utför handlingar åt ägaren av agenten. Agenten agerar således som ett 
slags ombud åt ägaren. En tjänst kan anta olika roller som etablerats av 
ägaren av tjänsten. För att kontrollera och garantera ett visst beteende och 
handlande, tillämpas olika policys på tjänsten. Det bidrar till tjänsten utför 
det uppdrag den fått på ett önskvärt sätt. Tjänsten har en beskrivning 
som hjälper agenter som söker efter en viss tjänst. Beskrivningen 
beskriver tjänstens gränssnitt och den semantik som måste användas för 
att konsumera eller nyttja tjänsten. Koreografi används för att samordna 
flera tjänster som gör att ett gemensamt resultat kan uppnås. (W3C, 2004) 

3.2.3 Tjänster ur olika perspektiv 
3.2.3.1 Tjänster ur ett rent affärsperspektiv 
Ur ett rent affärsperspektiv representerar tjänsterna en ny fåra för 
erbjudande och förvärv av affärsförmågor (eng: capabilities) (Apshankar 
et al, 2003). De kan också ses som en relation mellan tjänsteleverantör 
och tjänstekonsumenten eller utgivare och abonnent (Apshankar et al, 
2003). Enligt Leymann et al (2002) ses tjänsteleverantören och 
konsumenten av tjänsten som affärspartners. Parterna etablerar ett 
partnerskap när interaktionen påbörjas där interaktioner mellan dessa 
består av affärsaktiviteter (Leymann et al, 2002). En tjänst kan erbjuda ett 
antal handlingar som konsumenten kan använda för att uppnå ett visst 
affärsmål. Det kan exempelvis vara att en kund först väljer en produkt 
som denne vill beställa. Sedan ska varan bekräftas och därefter anges 
betalningssätt. Detta utbyte mellan en konsument och leverantör kallas 
för konversationer (eng: conversations).  (Alonso et al, 2004) 
Handlingarna kan även ses som byggstenar av affärsfunktionalitet som 
sammanfogas för att tillmötesgå ett affärskrav (Endrei et al, 2004).  
 
3.2.3.2 Tjänster ur ett socialt interaktionsperspektiv 
Hultgren & Eriksson (2005) har ett socialt interaktionsperspektiv på 
tjänstebegreppet. De menar att en tjänst består av ett antal värdeskapande 
aktiviteter vilka utförs i en social interaktion mellan kund och 
tjänsteleverantören. Vidare anser de att interaktionen är social baserat på 
att produktion och konsumtion av tjänsten sker simultant och att den är 
samproducerad av både konsument och leverantör. Det har också 
betydelse att både konsumenter och leverantörer utför handlingar. 
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Hultgren & Eriksson menar också att kärnan i tjänsterna är 
kommunikationen mellan sociala aktörer förmedlade med hjälp av IS. 
Under kommunikationen skapas och upprätthålls sociala relationer 
mellan de involverade aktörerna.  
 
Baserat på aktörsrollerna tjänsteleverantör och konsument finns det två 
typer av relationer i en tjänsts kontext11 (se figur 3.2.2) (Hultgren & 
Eriksson, 2005):  
 

• Tjänsteleverantör-till-kund relation 
• Kund-till-kund relation12.  

 
Kund

Tjänsteleverantör

Kund Kund

 
 

FIGUR 3.2.2: TVÅ GRUNDLÄGGANDE RELATIONERNA I EN TJÄNSTS KONTEXT (FRITT: 
HULTGREN & ERIKSSON, 2005) 

 
Enligt Hultgren & Eriksson (2005) kan en tjänst som inte inkluderar en 
social interaktion ses som en självbetjäningsteknologi (eng: self-service 
technology, SST). De anser dock att ett sådant perspektiv på tjänsterna är 
allt för begränsad eftersom det finns även situationer då det är 
nödvändigt ha sociala kontakter mellan de olika aktörerna.  
 

                                         
11 En kontext kan ses som en unikt identifierad konceptuell sammanhängande aktivitet 
som inkluderar de tjänster som används i ett visst sammanhang.  
12 Inom SO brukar man oftast inte använda relationen konsument-till-konsument. 
Hultgren & Eriksson (2005) anser att det är andra kunder som marknadsför tjänsterna. 
Inom SO anses oftast att det är leverantören som ansvarar för marknadsföringen och det 
innebär att de utgör en tjänsteleverantör-till-kund relation.   
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Tjänsterna kan enligt Hultgren & Eriksson (2005) erbjudas på en 
elektronisk marknadsplats där det finns olika roller vilket visas i figur 
3.2.3; annonsören, läsaren och tjänsteleverantören.  
 
Den sociala interaktionen som sker, med hjälp av IS, mellan dessa aktörer 
skapar och upprätthåller tre grundläggande sociala relationer: 
 

• En relation mellan tjänsteleverantören och annonsören (en 
tjänsteleverantör-till-kund relation)  

• En relation mellan tjänsteleverantören och läsaren (en 
tjänsteleverantör-till-kund relation) 

• En relation mellan annonsören och läsaren (en kund-till-kund 
relation) 

 

Annonsören
Läsaren/
Kunden

Tjänste
leverantören

 
FIGUR 3.2.3: RELATIONERNA PÅ MARKNADSPLATSEN (FRITT: HULTGREN & ERIKSSON, 2005) 
 

3.2.3.3 Tjänster ur ett agentorienterat perspektiv 
Då tjänsterna utformas att vara heterogena och autonoma kan de på ett 
naturligt sätt associeras med agenter. Termen agent omfattar i 
datasammanhang beteende och funktionalitet. Generellt ses en agent som 
en aktiv datoriserad entitet som har egenskaper såsom kvarstående 
identitet, kan uppfatta, resonera och initiera aktiviteter i dess omgivning 
och miljö samt kan kommunicera med andra agenter inklusive människor. 
(Singh & Huhns, 2005) 
 
Enligt Raatikainen (2004) är både leverantör och konsument roller som 
spelas av agenter för respektive ägares räkning. En agent kan simultant 
agera både som leverantör och konsument. Huvudansvaret för en 
leverantör är att marknadsföra, publicera en beskrivning av tjänsten och 
leverera tjänsten så att andra agenter kan använda den. Konsumenterna 
måste kunna söka beskrivningar av tjänster de har ett behov av och 
därefter kunna konsumera dem.  
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Figur 3.2.4 visar en något förenklad modell över agentbegreppet. Rent 
generellt utför agenten handlingar som kan vara i form av olika 
meddelanden eller annan information. Agenter sägs realisera tjänsterna 
som ägs av en person eller organisation. De kan också konsumera 
tjänster. Tjänsterna som nyttjas levererar funktionalitet. En agent kan 
även ses interagera med andra agenter. 
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OrganisationAgent

äger/kontrollerar

Funktionalitet

Realiserar/
konsumerar
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interagerar med

äger/
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meddelande

kan bestå av

 
 

FIGUR 3.2.4 EN FÖRENKLAD MODELL ÖVER AGENTBEGREPPET (FRITT: W3C, 2004) 
 
Det finns enligt Singh & Huhns (2005) flera skäl till att använda sig av ett 
agentorienterat perspektiv vid nyttjandet av tjänster. Bland annat blir det 
naturligare att fånga djupare restriktioner på det tjänsterna är villiga att 
erbjuda och därmed fånga ett rikligare krav för kompositioner, upptäcka 
trovärdiga tjänster, förhandla om villkor med leverantörer och bedöma 
leverantörens uppfyllelse av kontrakt13 et cetera. Agenterna kan agera 
med en varierande nivå av autonomi beroende på olika miljömässiga 
begränsningar och pågående interaktioner som exempelvis kan gälla 

                                         
13 Ett datoriserat tillvägagångssätt inriktat på handlingar får inte enbart inrikta sig på orsak och verkan. Med 
agentorientering behöver vi också skilja på rätt och fel och lagligt och olagligt. Det är nödvändigt för att 
försäkra sig att agenterna agerar enligt förskriven etik och lag och därigenom kan representera människor 
på ett vederbörligt sätt i exempelvis ett kontraktsskrivande. 
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tidigare åtaganden. De möjliggör interaktioner mellan tjänsterna och 
skapandet av nya tjänster. Agenterna kan balansera samverkan med 
egenintresse. Agenter har också egenskapen av kvarstående vilket är 
nödvändigt för att utföra affärstransaktioner, hantera undantag, bygga 
upp en historik av interaktioner och bygga upp förtroenden. (Singh & 
Huhns, 2005) 
 
3.2.3.4 Tjänster ur ett affärsprocessperspektiv 
Raatikainen (2004) beskriver en tjänst som en applikationsfunktion som 
paketerats som en återanvändbar beståndsdel för att användas i en 
affärsprocess där den antingen kan ge information eller främja en 
förändring av affärsdata från ett giltigt och konsistent tillstånd till ett 
annat. En tjänst kan även ses som en affärsprocess som utförs av 
tjänsteleverantören för att uppnå ett slutresultat åt en tjänstekonsument. 
(Raatikainen, 2004)  
 
En affärsprocess är en samling logiskt relaterade uppgifter utförda för att 
uppnå ett väldefinierat affärsmål. Det kan exempelvis vara en 
automatiserad affärsprocess som är en exakt koreograferad sekvens av 
aktiviteter som systematiskt är styrda för att utföra en viss affärsuppgift. 
En aktivitet är ett element som utför en specifik funktion inom en 
process. Aktiviteterna kan bestå av något så enkelt som att skicka och ta 
emot ett meddelande eller komplexa som att koordinera exekveringen av 
andra processer och aktiviteter. Det är nödvändigt att affärsprocesserna 
kan korsa affärsdomängränser. I detta fall kan affärsprocesserna samverka 
för att utföra en gemensam affärsuppgift med hjälp av ett nätverk av 
samarbetande tjänster. (Papazoglou, 2003B) 
 
Arbetsflöde är ett enklare koncept än processer. Processer kan realiseras 
genom arbetsflöden men det kan även ske genom affärsprotokoll, 
konversationer mellan agenter et cetera. Arbetsflödet definierar hur 
deltagarna i en process arbetar tillsammans för att exekvera en process 
från början till slut. Detta kallas även för koreografi eller orkestrering. 
(Singh & Huhns, 2005) 
 
Till skillnad från traditionella affärsprocesser innefattar processer i 
service-orienteringen komplexa interaktioner mellan autonoma och 
heterogena affärspartners (Desai et al, 2005). Processerna har modellerats 
som centraliserade flöden där varje steg specificerats för varje deltagare 
(Desai et al, 2005). Enligt Singh & Huhns (2005) är en process en 
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aktivitet. Mer generellt är en process en komposit aktivitet framtagen för 
ett visst syfte där de enskilda aktiviteterna kan vara tjänster. En enstaka 
tjänst i service-orienteringen kan inte specificera en affärsprocess med 
tillräcklig detaljrikedom då de är svåra att utveckla och underhålla. Enligt 
Desai et al (2005) kan man använda protokoll och policys för att bygga 
upp processer med hjälp av tjänster. (Desai et al, 2005)  
 
Affärsprocesserna som tjänsterna erbjuder kan vara publika eller privata 
(Leymann et al, 2002). Publika tjänster är de som ett företag delar med  
sina kunder, leverantörer eller andra aktörer. Denna domän kallas ibland 
för business-to-business integration (B2Bi). Privata processer är de som 
är interna i företaget. Denna domän kan även kallas för enterprise 
application integration (EAI). (Apshankar et al, 2003)  
 
En lyckad realisering av tjänster bygger på att den exekverbara processen 
tjänsten levererar kan fånga både affärsaspekter och hantera tekniska 
detaljer. Processen måste kunna avbilda aktiviteter, meddelandeutbyte 
och organisationens regler. För att affärsprocessen ska kunna realiseras i 
ett system måste även andra tekniska frågor såsom plattformsoberoende 
och meddelandesynkronisering lösas. För att kunna fånga både tekniska 
och affärsmässiga behov måste affärsmässiga och tekniska perspektiv 
samexistera i de service-orienterade systemen. Henkel & Zdravkovic 
(2005) visar på att det kan göras på flera arkitektuella tillvägagångssätt. I 
figur 3.2.5 visas hur en skiktad arkitektur kan se ut. (Henkel & 
Zdravkovic, 2005) 
 

Skikt för affärsprocess

Skikt för tekniskprocess

Process synkronisering

 
 

FIGUR 3.2.5: EN SKIKTAD ARKITEKTUR (FRITT: HENKEL & ZDRAVKOVIC, 2005) 
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3.2.4 Komposition och koordination av tjänster 
3.2.4.1 Komposition 
I en serviceorienterad arkitektur utgör tjänsterna byggstenar när system 
skapas eller omformas (Raatikainen, 2004). Komposition av tjänster 
innebär en sammansättning av flera olika tjänster på tjänstenivån och inte 
på designnivån (t.ex på kodnivå) (Dubray, 2005). Kompositionen leder till 
skapandet av nya tjänster från gamla och med potentialen att producera 
mer värde än de redan existerande enskilda tjänsterna (Singh & Huhns, 
2005). Termen komposition syftar på att sätta samman tjänster för att 
uppnå önskad funktionalitet (Singh & Huhns, 2005). Den nya tjänsten 
kallas ibland även för komposit eller sammansatt (Alonso et al, 2004). I 
kompositionen utgör tjänsterna ett antal små funktionalitetsenheter där 
varje enhet ska stödja en meningsfull mänsklig aktivitet eller 
affärstransaktion (Raatikainen, 2004). Tjänsterna utför funktionalitet från 
enkel begäran till komplicerade affärsprocesser (Raatikainen, 2004). 
Komposition är ett sätt för att kunna hantera komplexitet (Alonso et al, 
2004).  
 
Det är viktigt att det går att fastställa egenskaperna hos en komposit tjänst 
(förutsägbarhet) och garantera att den beter sig som avsett (korrekthet) 
(Milanovic & Malek, 2004). Vid komposition kommer de önskade 
egenskaperna hos applikationen framträda från de inblandade tjänsternas 
gemensamma beteende (eng: joint behavior) (Andrade & Fiadeiro, 2003). 
Det är en process av att sätta samman olika tjänster till en ny där vi vill 
garantera hur den kommer att bete sig med hänsyn till funktionella 
egenskaper (vad kommer den att leverera) och icke-funktionella 
egenskaper (hur och under vilka villkor kommer den att leverera). 
(Milanovic & Malek, 2004) 
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Det finns flera olika problem som kan uppstå vid komposition av tjänster 
(Singh & Huhns, 2005): 
 

• Säkerheten blir mycket svårare eftersom flera deltagare blir 
involverade och naturen i deras interaktioner. Dessutom kan deras 
säkerhetsbehov bli förbisedda av den som designat tjänsten.  

• Det kan bli inkompatibilitet i vokabulärer, semantik, och 
pragmatik14 mellan leverantörer, mäklare och konsumenter av 
tjänsterna.  

• Då tjänsterna komponeras dynamiskt kan oförutsedda 
prestandaproblem uppstå. 

• Dynamisk tjänstekomposition gör det svårt att garantera QoS.  
 
3.2.4.2 Koordination av tjänster 
För att bygga upp affärsprocesser med multipla aktörers tjänster krävs att 
dessa verkar i en konsistent kontext och att de koordineras. Det kan 
exempelvis ske genom att tillhandahålla en koordinationstjänst, det vill 
säga en tjänst vars jobb är att koordinera aktiviteterna hos tjänsterna som 
bygger upp affärsprocessen. (Singh & Huhns, 2005) Koordination 
representerar arbetsuppgifter som ska utföras kollektivt av flera tjänster. 
Då tjänsterna ska vara autonoma kräver koordinationen en infrastruktur 
som hanterar kontexten och den tid koordinationen ska existera samtidigt 
som beteendet av alla inblandade tjänster i koordinationen ska valideras 
mot koordinationens beskrivning eller kontrakt. Koordinationen 
definieras oftast i termer av roller där tjänsterna antingen är statiskt eller 
dynamiskt bundna till dessa roller när koordinationen utförs. (Dubray, 
2005) 
 
En affärsprocess kan ses som en koordinerad samling av aktiviteter som 
uppfyller ett specifikt affärsmål. Definitionen har två väsentliga delar: det 
måste minst vara två aktiviteter och det måste finnas någon sorts 
koordinationsmekanism som avgör när och under vilka villkor 
aktiviteterna anropas. (Leune, 2003) 
 
3.2.4.3 Orkestrering och koreografi 
För att underlätta samarbetet mellan olika tjänster och för att minska 
komplexiteten behövs koreografi och orkestrering vid kombination av 
tjänster (Peltz, 2004).  
                                         
14 Sambandet mellan vetande och handlande 
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Vid orkestrering, som oftast används i privata affärsprocesser, tar en 
central process (som kan vara en annan tjänst) kontrollen och koordinerar 
exekveringen av de olika aktiviteterna (eng: operations) för de inblandade 
tjänsterna. Processen är alltid kontrollerad av en av affärsparterna (Peltz, 
2004). De inblandade tjänster vet inte att de är involverade i en 
kompositionsprocess eller att de tar del i en affärsprocess på högre nivå. 
Det är endast den centrala koordinatorn av orkestreringen som är 
medveten av detta mål. Orkestreringen är centraliserad med explicita 
definitioner av aktiviteterna och ordningen av anropen. (Se figur 3.2.6). 
(Juric, 2005) 
 

Web service
1

Web service
3

Orkestrering
(koordinator)

Web service
2

Web service
4

1. Begäran

5. svara

2. Anrop

4. Anrop3. Anrop
  

 

FIGUR 3.2.6: ORKESTRERING AV TJÄNSTER (FRITT: JURIC, 2005) 
 
Orkestrering kallas även för intern koordination (Kratz, 2004). Detaljer 
om de interna affärsprocesserna är dolda från de deltagande 
organisationerna (Kratz, 2004). Konsumenter som nyttjar en orkestrerad 
tjänst känner alltså endast till den tjänst som anropas.  Orkestreringen kan 
definieras som sekvenser och villkor i vilken en tjänst anropar andra för 
att kunna realisera en funktion eller mönstret av interaktioner som en 
agent måste följa för att uppnå dess mål (Hu, 2005).  
 
Koreografin är mer kollaborativ till sin natur där varje part som är 
involverad i processen beskriver den roll de spelar i interaktionen. Här 
kontrollerar ingen ensam part konversationen mellan parterna utan alla 
har sin del av ansvaret. (Peltz, 2004) Koreografin är till skillnad mot 
orkestrering inte beroende av en central koordinator. Istället vet varje 
tjänst som är involverad i koreografin exakt när den ska exekvera sina 
aktiviteter och med vem den ska interagera med. Kollaborationen sker 
mellan olika affärspartners (Singh & Huhns, 2005). De skickar inte bara 
meddelanden mellan dem utan skapar även affärsrelationer med kontrakt 



Kapitel 3  Service-orientering ur ett 
affärsperspektiv 

 
 

 116

och åtaganden (Singh & Huhns, 2005). Alla deltagarna i koreografin 
behöver vara medvetna av affärsprocessen, operationerna som ska 
utföras, meddelandeutbytet och dess timing. (Se figur 3.2.7). (Juric, 2005)  
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FIGUR 3.2.7: KOREOGRAFI AV TJÄNSTER (FRITT: JURIC, 2005)  
 
Koreografi handlar om interaktionen mellan tjänsterna och deras 
användare. Det är sekvenser av operationer, tillstånd och villkor som 
kontrollerar hur interaktionerna ska uppträda. Mönstret av interaktioner 
ska resultera i avslutande av en viss funktion. (Hu, 2005) Koreografin kan 
ses som ett publikt meddelandeutbyte mellan olika tjänster. 
 
De två termerna orkestrering och koreografi har en relativt distinkt 
betydelse rent språkligt men de används på ett ”slarvigt” sätt vilket 
orsakat en viss begreppslig förvirring på området (t.ex. Alateras, 2005; 
Dubray, 2003B). Språkligt kan man säga att det i orkestrering finns någon 
– en dirigent – som säger till alla i orkestern vad de ska göra och som ser 
till att de spelar synkroniserat. I koreografin följer alla dansare en 
fördefinierad plan oberoende av varandra. Ibland har dock de två 
begreppen i viss mening likställts vilket gjort att det kan vara svårt att 
särskilja dem. Vissa anser att de överlappar varandra (t.ex. Peltz, 2003; 
Hu, 2005) medan andra anser att de inte gör det (t.ex. Dubray, 2003).  
 
Singh & Huhns (2005) menar att de olika begreppen handlar om olika 
vyer på processer. Orkestrering ser på processen som en sekvens av 
”instruktioner” som ska utföras i en viss ordning med hjälp av en 
”orkestreringsmotor”. Processen kontrolleras av en part eller på en annan 
parts vägnar. I koreografin ses processen som en samling 
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meddelandeutbyten mellan olika deltagare. Utbytet begränsas till att ske i 
olika sekvenser och det kan även krävas att de grupperas i olika 
transaktioner. Singh & Huhns (2005) beskriver även kollaboration som en 
vy av processen. Med kollaboration ser man processen som ett samarbete 
mellan affärspartners.  
 
Figur 3.2.8 visar skillnaden mellan koreografi och orkestrering enligt Peltz 
(2004).  

Web
service
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Orkestrering
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Kollaboration
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FIGUR 3.2.8: KOREOGRAFI OCH ORKESTRERING (FRITT: PELTZ, 2004) 
 
Kratz (2004) förtydligar den ovanstående bilden i figur 3.2.9 och visar 
sambandet mellan de två koncepten.  
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FIGUR 3.2.9: KOREOGRAFI OCH ORKESTRERING (FRITT: KRATZ, 2004) 
 
Dubray (2003) anser att komposition, orkestrering, koreografi, 
koordination och kollaboration kompletterar varandra och ska inte ställas 
mot varandra vilket visas i figur 3.2.10 
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FIGUR 3.2.10: KOMPOSITION, ORKESTRERING, KOREOGRAFI, KOORDINATION OCH 
KOLLABORATION (FRITT: DUBRAY, 2003) 

 
Dubray (2003) menar vidare att förvirring uppstår när vi försöker 
definiera dessa koncept utanför en given kontext. På den service-
orienterade nivån beskriver koreografin det övergripande utbytet mellan 
orkestrerade eller enkla tjänster men orkestrering kan inte användas för 
att beskriva det globala meddelandeutbytet. Det beror helt enkel på att 
orkestreringen förutsätter att det finns ett ”mittparti” med en 
orkestreringsmotor. I en renodlad service-orienterad arkitektur finns 
ingen central punkt utan alla talar godtyckligt med varandra. Att tvinga 
alla meddelanden att passera en mittpunkt15 skulle vara ett arkitektuellt 
misstag. (Dubray, 2003B) 

3.2.5 Transaktioner 
Tjänsterna i service-orienteringen kan ses som isolerade och oberoende 
”funktionaliteter” tillgängliga över Internet. Mest användbara är de när de 
kan kombineras och koordineras vilket gör att de kan erbjuda förbättrad 
funktionalitet samt åstadkomma mer komplicerade och värdeskapande 
resultat än vad de åstadkomma individuellt. För att lyckas med 
koordineringen behövs en teknik som kan avbilda/modellera aktiviteter 
och relationer mellan dem uttryckta som arbetsflöden och processer.  
 
Transaktioner ska här ses som en samling operationer som utförs i en viss 
ordning, en mekanism för att försäkra sig om att alla deltagarna i 
processen uppnått en ömsesidigt fastställt resultat (Singh & Huhns, 2005). 
Enligt Apshankar et al (2003) är transaktioner vitala byggstenar i alla 

                                         
15  Mittpartiet i en service-orienterad arkitektur ser istället mer ut som en väv eller rutnät. 
Orkestrering fungerar däremot bra för en tjänst i en service-orienterad arkitektur 
eftersom vi kan definiera en mittpunkt inom en tjänst. Även i en komposition kan det 
anses finnas ett mittenparti. 
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affärsprocesser. Transaktioner som varar under en lång tid måste stödjas. 
Om en avslutande transaktion misslyckas måste de tidigare reverseras.   
 
Traditionellt har transaktioner haft följande egenskaper, även benämnt 
som ACID efter de engelska orden (Singh & Huhns, 2005): 
 

• Atomicitet (eng: Atomicity) – vilket betyder att en transaktion ska vara 
odelbar, det vill säga allt eller inget. Allt betyder att alla 
operationerna ska lyckas och kan anses ha inträffat, i annat fall 
händer inget. 

• Konsistens (eng: Consistency) – betyder bevarande av integritet. Det får 
inte finnas några inre motsägelser i en transaktion 

• Isolation (eng: Isolation) – vilket står för att transaktionerna ska hållas 
isolerade från varandra. En transaktion ska inte visas eller delas ut 
om den är delvis utförd. I Partiellt dolda resultat.  

• Varaktighet (eng: Durability) – som betyder att när en transaktion är 
genomförd och avslutad ska den bevaras även om fel uppstår. 
Permanent genomförda resultat. 

 
Både Singh & Huhns (2005) och Papazoglou (2003B) ser dock 
begränsningar med de egenskaper som ACID erbjuder. De är inte 
avsedda för de öppna miljöer som service-orienteringen verkar i bland 
annat beroende på heterogeniteten och autonomin hos de inblandande 
affärsparterna.  
 
I service-orienteringens miljöer är transaktionerna mer komplexa, 
involverar flera aktörer, spänner över flera organisationer och bestå under 
en lång tid.  För att vara mer specifik är affärstransaktioner 
automatiserade långtidskörande utkast (eng: propositions) som involverar 
förhandlingar, åtaganden, kontrakt, logistik, spårning et cetera. För att 
kunna fullgöra affärsrelaterade uppgifter krävs transaktionella egenskaper 
i affärsprocesserna som utförs i service-orienteringen. (Papazoglou, 
2003B)  
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Papazoglou (2003B) ger förslag på vilka egenskaper en 
transaktionsmekanism bör ha i service-orienteringen:  
 

• Atomiska affärstransaktioner – Består av småskaliga interaktioner som 
i sin tur består av olika tjänster som alla avser att framtvinga ett 
gemensamt resultat för hela transaktionen. Om transaktionen 
lyckas blir deras resultat permanent genom operationen ”commit”. 
Missslyckas någon interaktion används operationen ”roll-back” 
eller avbryt för att ångra alla interaktionerna. Motsvarar atomicitet 
egenskapen i ACID, det vill säga allt eller inget.  

• Långtidskörande affärstransaktioner – Är aggregationer av flera 
atomiska transaktioner. De är icke-atomiska i den bemärkelsen att 
de tillåter selektiva ”commit” eller ”roll-back” av deltagarna i 
processen.  
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3.2.6 Objektorientering versus SO 
3.2.6.1 Objektorienteringen klarar inte de nya kraven 
För att förstå och få en förklaring varför service-orienteringen har fått en 
stor utbredning och ökar i popularitet (t.ex. Schulte, 2002) bör man 
undersöka organisationernas utveckling under de senaste decennierna.  
Organisationerna har under denna tidsperiod utvecklats och fått en mer 
organisk struktur (se figur 3.2.11) från att de tidigare varit mer vertikal 
eller horisontell.  
 

Vertikal
1980-tal och tidigare

Horisontell
1980-tal och 1990-tal

Ekosystem
2000-tal

 
FIGUR 3.2.11: EVOLUTIONEN AV ORGANISATIONSSTRUKTURERNA (FRITT: ENDREI ET AL, 

2004) 
 
De drivande faktorerna för denna utveckling har varit många från bland 
annat en ökad globalisering som lett till en ökad konkurrens på en 
ständigt föränderlig marknad. Affärsrörelserna är tvungna att snabbt 
anpassa sig för att överleva i den dynamiska konkurrensansatta miljö de 
ska verka i och då får inte IT-infrastrukturen hämma organisationens 
utveckling utan måste fortsätta att stödja den verksamhet de är avsedda 
för. Det har resulterat i att många organisationer innehåller en mängd 
olika system, applikationer och arkitekturer från olika tidsåldrar och 
teknologier. Att integrera dessa produkter från olika leverantörer mellan 
olika plattformar har i många fall varit svårt. (Endrei et al, 2004) 
 
Organisationerna kräver allt högre grad system som kan utvecklas 
tillsammans med den affärsdomän de verkar i (tex Andrade & Fiadeiro, 
2002; Rasmussen & Pejtersen, 1997) samt som kan följa med i de 
förändringar som ständigt sker i denna miljö. Systemen som 
organisationerna har behov av måste vara reagerbara på förändringar 
genom exempelvis yttre påverkan såsom lagstiftning och konkurrens eller 
i enlighet med organisationernas egna marknadsstrategier. Dessutom 
måste förändringar i den teknologiska infrastrukturen kunna ske utan att 
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den befintliga infrastrukturen eller de affärsprocesser som de ska stödja 
påverkas eller förhindras. (Andrade & Fiadeiro, 2002)  
 
Många av dagens system är framtagna efter objekt-orienteringens (OO) 
principer där arv och klientskap är viktiga egenskaper som bidrar till att 
göra mjukvarukonstruktionerna mer skalbara jämför med till exempel 
tidigare lösningar (t.ex. Endrei et al, 2004). Interaktioner i OO är baserade 
på identiteter där klientskapet interagerar mellan objekt genom att anropa 
specifika metoder av specifika objekt (instanser av denna) för att få något 
specifikt utfört. Klientskapet innebär dock att systemkomponenterna blir 
allt för hårt kopplade och oflexibla för att kunna verka i miljöer för 
affärsprocesser i realtid, mycket beroende på att varje förändring kräver 
ändring i koden. Systemen som skapas blir därmed ”stela” och kan inte 
stödja den flexibilitet och rörlighet affärsdomänen kräver av de system 
som ska stödja deras verksamhet. OO filosofin kan därför betraktas som 
otillräcklig för att kunna ta fram acceptabla lösningar för behovet av mer 
flexibla och dynamiska system. (Andrade & Fiadeiro, 2002)  
 
3.2.6.2 SO har lösningar på OO:s begränsningar 
I service-orienteringen har man gjort en distinktion mellan vad som ska 
göras och vem som ska göra det med fokus på det förstnämnda (Turner 
et al, 2003). OO förhindrar inte att en lösning med implicita anrop 
implementeras istället för explicita men dessa lösningar befinner sig inte 
på den abstraktionsnivå där förändringar uppstår och behöver bli 
hanterade det vill säga på affärsprocessnivån (i affärsdomänen). Det har 
medfört att behovet av en ny filosofi har uppstått som inte har sin fokus 
på designnivån där anropen och anslutningarna sker explicit och utvecklas 
parallellt med affärsdomänen. (Andrade & Fiadeiro, 2002) 
 
För att undvika de hårda relationer som finns i OO har service-
orienteringen övergett identitetsbaserade mekanismer som OO 
paradigmen bygger på för sina interaktioner mellan objekt. Istället 
används en mekanism som ligger ovanför tjänsten som tillåter samarbete 
utanför tjänsten likt ett koordinerande kontrakt. Kontraktet kan 
appliceras under användning för att koordinera tjänsternas beteende. Det 
gör att tjänsterna inte har samma bindning till koden som objekten har. 
Förflyttningen från identiteterna i OO till tjänstebaserade interaktioner är 
en separation mellan databehandling (eng: computing) och koordination. 
Systemen kan nu utvecklas genom ändring av koordinationskontrakten 
utan att några av ursprungsentiteternas egenskaper förändrats eller 
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påverkats på något sätt. (Andrade & Fiadeiro, 2002) Däremot kan inte en 
konsument av en tjänst utöka tjänsten på samma sätt som en klass i OO 
eftersom tjänsterna är autonoma och oftast inte befinner sig under 
kundernas kontroll (Dubray, 2005). 
 
Genom att välja och kombinera de mest lämpade och ekonomiska 
tjänsterna kan affärsprocesserna genereras dynamiskt i fas med den 
förändliga affärsmiljön. (Orriens et al, 2003; Papazoglou, 2003A) Enligt 
Huhns (2002) är det troligt att organisationernas strukturer kommer att 
förändras i och med att service-orientering införs i deras system. 

3.2.7 Service-orienterade elektroniska 
marknadsplatser 
service-orientering möjliggör att systemfunktionalitet i form av tjänster 
kan erbjudas på en elektronisk marknadsplats (EM) där de kan köpas, 
säljas och i vissa sammanhang även nyttjas utan kostnad. Varje gång 
systemfunktionalitet önskas av en konsument söker denne de tjänster 
som innehar de egenskaper som motsvarar det behov som finns. Efter 
förhandling om villkor och bestämmelser kan den nya funktionaliteten 
användas av konsumenten. En fördel med en marknadsplats är att det ger 
en lös koppling mellan de problem som finns i affärsrörelsen och de 
mjukvarulösningar som använts, vilket möjliggör att systemen kan 
utvecklas i takt med verksamheten. (Elfatatry & Layzell, 2002)  
 
Den elektroniska katalogen, som nämns i Petersson & Lind (2005) utgörs 
av en databas möjliggör för köpare att söka efter produkter och 
leverantörer. På en EM som stödjer service-orienterade tjänster kan 
potentiella tjänstekonsumenter söka information om tjänsterna i något 
som kan liknas med en telefonkatalog med vita, gula och gröna sidor. De 
vita sidorna innehåller identitets- och kontaktinformation om 
organisationen som tillhandahåller tjänsten, de gula sidorna lagrar specifik 
information om själva tjänsterna. För ytterligare tjänsteinformation 
används även de så kallade gröna sidorna vilka definierar själva tjänsten 
och hur den kan användas i form av teknisk information. (O´Neill, 2003; 
Yang et al, 2002)  
 
En marknad i en service-orienterad miljö bör ha följande egenskaper 
(Elfatatry & Layzell, 2004): 
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• Skalbara tjänster – De enskilda tjänsterna måste vara tillräckligt små 
så att konsumenterna av tjänsterna kan skräddarsy flera av dem till 
önskad funktionalitet som tillmötesgår konsumenternas krav.  

• Kritisk tid – På vissa marknadsplatser kan förhandling ske varje 
gång tjänsten ska nyttjas. Det innebär att ett avgörande ska ske 
under en mycket kort tidsram. För att göra detta mer effektivt kan 
det vara nödvändigt att i vissa sammanhang luta sig mot tidigare 
överenskommelser. 

• Tillhandahållande av tjänster likt en leverantörskedja – Tjänsterna ska 
kunna sättas samman i kompositioner som kan bestå av en till flera 
tjänster för att kunna leverera tjänster som genererar värde till 
konsumenterna.  

• Ofullständig kunskap – På en stor marknad är det möjligt att 
aktörerna inte har fullständig kunskap om varandra vilket gör att 
det måste finnas ett grundläggande förtroende mellan dem. Det 
kan exempelvis ske i form av certifikat eller att en marknadsvärd 
eller betrodd tredje part används. 

• Flyktighet – Innebär att både konsumenter och leverantörer av 
tjänsterna fritt kan lämna eller ansluta sig till marknaden vilket gör 
att den kontinuerligt förändras. Detta påverkar även konkurrensen 
på marknaden.  

• Tjänstedifferentiering – Det ska vara möjligt för leverantörerna att 
kunna differentiera sin tjänst mot andra tjänster 

3.2.8 Förhandling 
I dynamiska miljöer där tillgång och efterfrågan kontinuerligt förändras 
kan det vara omöjligt att använda sig av fasta priser eller kvaliteter av 
tjänsterna. I dessa miljöer kan det vara lämpligt att kunna använda 
förhandling av villkoren i samband med begäran av tjänsten. Denna 
förhandling behöver vara automatiserad i form av interaktioner med 
inriktning mot att skräddarsy behoven dynamiskt. (Elfatatry & Layzell, 
2004) 
 
Enligt Singh & Huhns (2005) är förhandling en kraftfull mekanism för att 
lösa konflikter eller nå överenskommelser bland autonoma intressen som 
till exempel tjänster. Rent formellt är en förhandling en process där ett 
gemensamt beslut ska tas av två eller flera agenter där varje strävar efter 
att uppnå ett individuellt mål. Figur 3.2.12 visar hur en förhandling kan gå 
till. 
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FIGUR 3.2.12: FÖRHANDLINGSFASERNA (FRITT: ELFATATRY & LAYZELL, 2004) 
 
I den inledande fasen väljs tjänst, leverantör samt en bedömning om 
tjänstens användningsområde. Det ger information som sedan används 
under själva förhandlandet. I nästkommande fas sker förhandlandet som 
handlar om meddelandeutbyte i syfte att komma fram till en 
överenskommelse. Förhandlandet hanteras av en förhandlingsagent som 
utbyter ett antal kontraktsförslag (mallar) som förhoppningsvis båda 
partnerna kan acceptera. Varje kontrakt innehåller en beskrivning samt ett 
antal affärsvillkor. Själva interaktionen regleras av ett 
förhandlingsprotokoll. Agenten är här en deltagare i 
förhandlingsprocessen som innehar flera egenskaper. Den har 
förhandlingsförmåga (roller), planer (strategier) och behov (tjänster).  
 
Agenten kan anta rollen som leverantör, konsument eller medlare men 
bara en åt gången. Strategierna är modeller som beskriver en resonerande 
procedur som förhandlaren använder för att utvärdera erbjudanden, 
utarbeta erbjudanden eller besluta om ett förslag ska accepteras. Behoven 
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innefattar funktionella och icke-funktionella aspekter samt metoder för 
att utvärdera tjänsteattribut. Om förhandlingen resulterar i ett kontrakt 
inträder den sista fasen, tjänsteleveransfasen. I denna fas testas om 
tjänsten uppfyller de åtaganden som gjorts och värdering av tillit 
uppdateras. (Elfatatry & Layzell, 2004) 

3.2.9 Partnerskapsscenarier 
De komposita tjänsterna kan liknas vid en kedja där tjänsterna utgör de 
olika länkarna och där kedjan visar på ett partnerskap mellan olika företag 
eller organisationer. Affärspartnerna i processen ska ses som heterogena 
och autonoma (Desai et al, 2005). Det som sammanfogar länkarna är 
kommunikationerna mellan dem. Parterna i kompositionerna kan 
benämnas som en virtuell organisation (VO) (Janssen & Wagenaar, 2004) 
eller bara som ett partnerskap. Figur 3.2.13 visar hur ett partnerskap kan 
liknas med en kedja av partners. I exemplet innehar Partner A en 
applikation som använder en tjänst hos Partner B. Partner C förfogar 
över tre av tjänsterna internt i sin organisation och som i sin tur använder 
en tjänst hos Partner D. Det behöver dock inte betyda att Partner C är en 
dominant aktör utan mer att detta är nödvändigt för att bygga upp den 
funktionalitet som Partner B är i behov av. (Oellermann, 2001) 
 

 
FIGUR 3.2.13: PARTNERSKAPSKEDJA (OELLERMANN, 2001) 
 
Likt varje kedja är beroende av sina länkar är applikationen hos Partner A 
beroende av sina. I en service-orienterad arkitektur kan en partner bytas 
ut om likvärdiga tjänster hittas. Figur 3.2.14 visar hur en mäklartjänst kan 
se ut. I denna process kopplar Partner A samman sig direkt mot Partner 
B, C och D och utgör därmed en mäklartjänst. En annan tjänst kan nu 
använda sig av Partner B, C eller D: s tjänst via Partner A. 
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FIGUR 3.2.14: PARTNERSKAPSKEDJA MED MÄKLARTJÄNST (OELLERMANN, 2001) 
 
Figur 3.2.15 visar att mäklartjänsten kan finns längre ned i kedjan (hos 
Partner C) medan andra innehar hela den funktionalitet som krävs 
(Partner B). Fortfarande kan även Partner A vara en mäklartjänst som 
förmedlar Partner B och C: s tjänster. Partner C kan förmedla Partner D 
eller E: s tjänst beroende på den funktionalitet Partner C är i behov av. 
  

 
 

FIGUR 3.2.15: PARTNERSKAPSKEDJA MED MÄKLARTJÄNST LÄNGRE NED I KEDJAN 
(OELLERMANN, 2001) 
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3.2.10 Granularitet 
Granulariteten är den funktionalitetsomfattning som en tjänst innehar. 
När det gäller tjänster är det rekommenderbart att använda sig av en 
grövre funktionalitet då de är avsedda för att användas i nätverk såsom 
Internet där det kan finnas långsamma och opålitliga kopplingar. En 
mindre mängd meddelanden reducerar antalet överföringar som ska ske 
vilket ökar sannolikheten att dessa blir lyckosamma. Dessutom finns det 
en större chans att koppling med mottagaren kan skapas och 
upprätthållas. De interna näten är dock ofta mer stabila och snabbare 
vilket gör att det kan vara acceptabelt med en lite mindre granularitet i 
funktionalitetsomfattning.  (Wilkes & Veryard, 2004)  
 
Figur 3.2.16 visar ett exempel på olika grader av granularitet. De inre 
affärsobjekten är ofta finkorniga och inte tillräckligt abstraherade från 
underliggande strukturer för att användas över ett externt nätverk. Det 
samma gäller för databaserna och deras anslutningar. 
Affärskomponenterna brukar vara mera grovkorniga vilket gör att de kan 
användas i interna nätverk. En intern affärsprocesskomponent kan 
innebära en tillräckligt grov kornighet för att utgöra ett externt gränssnitt 
mot tjänstekonsumenten. (Wilkes & Veryard, 2004) 
 
 

Affärskomponent

Affärskomponent

Tjänste-
konsument
applikation

Finkorniga objekt - och 
databasanrop
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tjänsteoperationer

Affärsprocess

Brandvägg

 
FIGUR 3.2.16: KORNIGHETEN I OLIKA SYSTEM LAGER (FRITT: WILKES & VERYARD, 2004) 
 
Figur 3.2.17 visar hur det är möjligt att göra granulariteten grövre genom 
att skapa en komposition av tjänster. Tjänstekonsument A kan befinna sig 
över det publika Internet och behöver då en grövre granularitet medan 
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tjänstekonsument B befinner sig i det interna nätet. (Wilkes & Veryard, 
2004) 

 
 
Tjänstekonsument 

B

Finkorniga interna 
tjänster

Tjänsteleverantör
system

Extern tjänst hos
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A
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tjänster

Grovkornig tjänst

Mixad kornighet 
hos tjänsterna

 
FIGUR 3.2.17: VARIERANDE GRAD AV KORNIGHET PÅ TJÄNSTERNA (FRITT: WILKES & 

VERYARD, 2004) 
 
Figur 3.2.18 visar hur en övergång från monolitiska till service-orienterade 
system kan se ut. Figuren i mitten visar att det inte är tillräckligt att 
inkapsla det monolitiska systemet med hjälp av tjänster utan det krävs, 
vilket figuren till höger visar, att även interna strukturerna är uppbyggda 
av tjänster.  
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Monolitiskt system
Tjänstepaketerat 

monolitiskt system
Tjänstebaserat 

system

Interna beroenden Externa beroenden  
FIGUR 3.2.18: ANVÄNDNING AV TJÄNSTER FÖR ATT MINSKA DET INTERNA BEROENDET 

(FRITT: WILKES & VERYARD, 2004) 
 

3.2.11 Service-orienterade arkitektur (SOA) 
3.2.11.1 Det grundläggande scenariot 
Tjänsterna som beskrivits ovan är avsedda att användas i en så kallas 
tjänstearkitektur (eng: service-oriented architecture, SOA). I 
tjänstearkitekturen är målet att uppnå en lös koppling16 mellan 
interagerande agenter eller tjänster. (Raatikainen, 2004)  
 
Arkitektur definieras av Statskontoret (2005) som ”summan av de 
element som tillsammans utgör helheten, inklusive deras interna 
relationer” De skriver även att begreppet arkitektur är beskrivande, det 
vill säga, det avser ett tillstånd oavsett om detta är en följd av ett 
planmässigt handlande eller uppkommit till en följd av successiva 
okoordinerade handlingar. Begreppet används samtidigt ofta som 
beteckning på en beskrivning av det framtida tillstånd som man avser att 
förverkliga, eller på ett handlingsprogram för att förverkliga ett visst 
framtida tillstånd. 
 
Enligt Bass et al (2003) är ett systems arkitektur en struktur som omfattar 
mjukvaruelement, externt synbara egenskaper för dess element och 

                                         
16 Med lös koppling menas här att agenterna inte ska vara beroende av funktionaliteten 
hos andra agenter mer än nödvändigt. 
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relationerna mellan dem. Det grundläggande scenariot för en service-
orienterad arkitektur visar hur samspelet ser ut mellan tjänstekonsument, 
katalogtjänst och tjänsteleverantör (se figur 3.2.19). 
 

Tjänste
beskrivningar

Interaktion (Bindning & exekvering)

Upptäckt Publicering

Tjänste
konsument

Tjänste
leverantör

Katalogtjänst

Tjänste
beskrivning

 
FIGUR 3.2.19: DET GRUNDLÄGGANDE SCENARIOT (FRITT EFTER: CHATERJEE, 2004) 
 
Den service-orienterade arkitekturen ska inte enbart betraktas som en 
arkitektur bestående av tjänster. Det kan även ses som en relation mellan 
tjänstleverantören, tjänstekonsumenten och katalogtjänsten. 
Interaktionerna involverar publicerings-, upptäckts- och 
bindningsaktioner. (Papazoglou, 2003A) Med publicering menas att 
beskrivningen av tjänsten görs tillgänglig (marknadsförs) så att den kan bli 
funnen och konsumerad. Upptäckt betyder att en konsument frågar en 
mäklartjänst eller agentur om denne kan lokalisera en tjänst som kan 
utföra en viss uppgift. Bindningen innebär slutligen att kund och 
leverantör är sammankopplade och kan börja utbyta meddelanden för att 
kunna verkställa en uppgift eller affärsprocess. (Raatikainen, 2004) 
 
Det finns olika roller i den service-orienterade arkitekturen vilket visas i 
figur 3.2.19. Tjänstekonsumenten är en entitet som önskar en tjänst. 
Denna entitet lokaliserar tjänsten i tjänstekatalogen, binder sig till tjänsten 
som den vill kommunicera med och sedan nyttjar den enligt det kontrakt 
som fastslagits. Tjänsteleverantören är en entitet som kan nås över ett 
nätverk och som accepterar och utför begäran av tjänst från 
konsumenten. Leverantören publicerar sitt kontrakt (beskrivningen av 
tjänsten) i tjänstekatalogen så att det blir tillgängligt för konsumenten av 
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tjänsten. Tjänstekatalogen är en nätverksbaserad katalog eller register som 
innehåller alla tillgängliga tjänster. Det är en entitet som accepterar och 
lagrar kontrakt (beskrivningar) från leverantörer och ser till att 
intresserade konsumenter kan nå och söka bland dem. (Chaterjee, 2004)  
 
Raatikainen (2004) skiljer på tjänstelokaliserare och tjänstemäklare. 
Lokaliseraren har en katalog och tillåter att tjänsterna kan ”slås upp” 
medan mäklaren kan förmedla ett anrop till en eller flera tjänster. Den 
sistnämnda kan liknas med en komposit tjänst. Figur 3.2.20 visar tre 
exempel på roller som en konsument kan tänkas binda sig med nämligen 
tjänsteleverantören, tjänstelokaliseraren och tjänstemäklaren. (Endrei et al, 
2004) 
 

Tjänste-
konsument

Tjänstelokalisator

Tjänstemäklare

Tjänsteleverantör

Tjänster/rollerTjänster/roller/
applikationer

 
 

FIGUR 3.2.20: EXEMPEL PÅ BINDNINGAR (FRITT: ENDREI ET AL, 2004) 
 
Det finns olika tjänster i en service-orienterad arkitektur (König, 2005): 
 

• Grundtjänst – är den grundläggande typen av tjänst och är den enda 
tjänsten som behöver finnas i en service-orienterad arkitektur. 

• Mellanhandtjänst – är en tjänstetyp som förmedlar information eller 
funktionalitet.  

• Processorienterad tjänst – är den mest avancerade tjänstetypen som 
ansvara för processer.  

• Företagspublik tjänst – är en tjänstetyp som exponerar andra tjänster 
utanför organisationen. 
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Enligt Singh & Huhns (2005) måste en service-orienterad arkitektur 
inneha följande egenskaper: 
 

• Lös koppling – Det ska inte finnas några kopplingar mellan de olika 
tjänsterna. Däremot kan man tänka sig kontraktsmässiga relationer 
på en högre nivå som specificerar interaktionerna.  

• Implementationsneutralitet – Det är gränssnitten som har betydelse. 
Det får inte finnas något beroende av själva realisationen av 
tjänsterna.  

• Flexibel konfiguration – Systemen ska konfigureras sent och flexibelt. 
Det innebär att elementen binds till varandra sent i processen och 
att konfigurationen kan ändras dynamiskt.  

• Lång livstid – Med det menas att elementen måste existera tillräckligt 
länge för att kunna upptäckas, vara pålitliga och att det går att 
bygga upp ett förtroende för deras beteende.  

• Granulation – Deltagarna i en service-orienterad arkitektur måste 
inneha en grov kornighet (eng: coarse granularity) vilket innebär att 
istället för att modellera handlingar och interaktioner på en 
detaljerad nivå ska modellen endast visa väsentliga kvaliteter på en 
högre affärsmässig nivå. Det reducerar både beroendet mellan 
deltagarna och kommunikationerna till mindre meddelanden med 
högre signifikans.  

• Team – Istället för att utarbeta en central datorisering ska man 
beakta hur detta realiseras genom autonoma affärspartners som 
samarbetar och arbetar som team.  
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En service-orienterad arkitektur är en form av distribuerad 
systemarkitektur som kan karaktäriseras genom följande egenskaper 
(W3C, 2004): 
 

• Logisk vy, tjänsten är en abstraherad logisk vy av ett verkligt 
program, databas, affärsprocess et cetera, definierad i termer av vad 
den gör.  

• Meddelandeorientering, tjänsten definieras formellt i termer av 
meddeladeutbyte mellan leverantörs- och konsumentagenter utan 
att nämna agenterna egenskaper, den interna strukturen hos en 
agent såsom implementationsspråk, processtruktur eller 
databasstruktur. Dessa abstraheras bort i en service-orienterad 
arkitektur. 

• Beskrivningsorientering, en tjänst beskrivs med maskinprocessbar 
metadata. Beskrivningen stödjer den publika naturen av en service-
orienterad arkitektur där endast de viktigaste detaljerna visas. 
Tjänstens semantik bör vara dokumenterad, antingen direkt eller 
indirekt genom dess beskrivning. 

• Granularitet, tjänsterna ska använda ett litet antal av metoder som 
skickar relativt stora och komplexa meddelanden 

• Nätverksorientering, tjänsterna tenderar att bli orienterade mot att 
användas över ett nätverk, även om detta inte är ett absolut krav. 

• Plattformsneutralitet, meddelandena skickas i ett ett 
plattformsneutralt, standardiserat format levererat genom 
gränssnitten. Ett exempel på format är XML 
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3.2.11.2 Service-orienterade arkitekturens olika delar 
 
Tjänstebeskrivning, ansvarar för att ge en omfattande och otvetydig 
beskrivning av tjänsten. Denna beskrivning ska både kunna vara läsbar av 
maskiner och människor. Syftet är att specificera funktionaliteten och 
förmåga hos en tjänst med hjälp av en känd syntax. (Sen et al, 2004) I 
grunden utgör beskrivningen av tjänsten en koppling (eng: mapping) 
mellan leverantörens beskrivning av erbjudandet och kundens 
beskrivning av sina behov. Den ska innehålla beskrivningar av 
funktionalitet, gränssnitt, restriktioner och icke-funktionella egenskaper 
såsom QoS. Den ska också beskriva inom vilka ramar kund och 
leverantör ska förhandla om tjänsten. (Turner et al, 2003)   
 
Beskrivningen av tjänsten måste vara detaljerad. Figur 3.2.21 visar hur en 
stack för tjänstebeskrivning och upptäckt kan se ut (Alonso et al, 2004). 
(Den ska betraktas från botten till toppen där de högre lagren innebär en 
högre kvalitet på informationen).  
 

Vertikala standarder

Egenskaper och semantik

Affärsprotokoll

Gränssnitt

Gemensamt basspråk
 

 

FIGUR 3.2.21: TJÄNSTEBESKRIVNINGSSTACKEN (FRITT EFTER: ALONSO ET AL, 2004) 
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De olika delarna i tjänstebeskrivningsstacken är (Alonso et al, 2004): 
 

• Gemensamt basspråk – Det första som behövs är ett gemensamt 
grundläggande språk, det vill säga definition av ett metaspråk som 
utgör en bas för alla språk som används för att beskriva tjänsten. I 
web services är detta språk eXtensible Markup Language (XML).  

• Gränssnitt – Gränssnittsdefinitionsspråk är något grundläggande för 
en tjänsteorienterande paradigm. Detta språk måste kunna ge en 
entydig och komplett beskrivning av det gränssnitt som tjänsten 
har. I web services finns det flera och ett av dessa är Web Service 
Description Language (WSDL).  

• Affärsprotokoll – För att ge en komplett beskrivning av tjänsten 
behövs en samling regler och protokoll som kontrollerar de 
konversationer som olika aktörer kan ha med tjänsten. Syftet är att 
explicitgöra vilka konversationer som är giltiga och vilka som kan 
förstås av tjänsten.   

• Egenskaper och semantik – Egenskap och semantiklagret möjliggör att 
bindningen är autonom och löst kopplad där det enda kunden 
behöver veta är tjänstebeskrivningen för att avgöra om tjänsten är 
av intresse eller inte. Detta kan inkludera icke-funktionella 
egenskaper såsom QoS som inkluderar kostnad, säkerhet eller 
textuell information som returpolicy för varor. Denna information 
är nödvändig när man ska använda en tjänst. I web services 
appliceras denna information med hjälp av Universal Description, 
Discovery, and Integration Language (UDDI) specifikationen.  

• Vertikala standarder – Vertikala standarder definierar specifika 
gränssnitt, protokoll, egenskaper och semantik som en tjänst kan 
erbjuda och stödja i en specifik domän. En vertikal standard 
standardiserar alla av aspekterna som finns nedan den. Exempelvis 
beskriver RosettaNet kommersiellt utbyte i en datoriserad värld.  

 
Tjänsteupptäckt, är en grundprincip i service-orienterad arkitektur och 
innefattar tre funktioner. Konsumenten formulerar en förfrågan (eng: 
request) vilket är det samma som en beskrivning av konsumentens behov. 
Formuleringen av efterfrågan är på många sätt lik tjänstebeskrivningen. 
Nästa funktion är en matchningsfunktion som sammanför flera 
efterfrågningar med liknande tjänstebeskrivningar. Slutligen förses 
användaren med en mekanism som möjliggör kommunikation med 
tjänsten. (Sen et al, 2004)  
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Konsumenterna använder upptäcktstjänsten för att lokalisera en lämplig 
tjänst i enlighet med sina krav och de sökkriterier som använts. Under 
den här processen identifierar konsumenten de potentiella leverantörerna 
vars erbjudande överrensstämmer med sina behov och vilka som är 
beredda att förhandla inom önskade gränser. Förhandling om tjänsten 
kan innefatta interaktion mellan en konsument och en eller flera av de 
leverantörer som identifierats i upptäcktsprocessen. Syftet med 
förhandlingen är att uppnå överenskommelse om de villkor och 
bestämmelser som ska gälla vid nyttjande av tjänsten. (Turner et al, 2003) 
 
Tjänstebeskrivningen lagras i en central katalog som tillåter 
tjänsteleverantören att publicera nya tjänster och konsumenter att söka 
och lokalisera dem. Katalogen kan vara hanterad och kontrollerad av en 
trovärdig entitet (exempelvis en betrodd tredje part) som förvaltar den på 
ett säkert och tillförlitligt sätt. Detta kallas ibland för det centraliserade 
sättet. Motsatsen är att varje företag eller organisation själva hanterar 
katalogtjänsten. Detta tillvägagångssätt kallas för peer-to-peer.  I web 
services används exempelvis Universal description, discovery and 
integration UDDI för detta. (Alonso et al, 2004)  
 
Ifall inte tjänstekatalogen fanns hade det varit nödvändigt för en 
konsument att ha en djupare kännedom om tjänsten som ska brukas 
exempelvis om dess lokalisering. Det finns då ingen möjlighet för en 
automatiserad process att finna de tjänster som konsumenten har behov 
av utan denne hänvisas istället till en social kontext vilket kan anses strida 
på grundkonceptet för en service-orienterad arkitektur där bland annat 
strävan är att nå en mer dynamisk lokalisering och flexibel konfiguration. 
Det innebär i web services att den som implementerar tjänsten måste veta 
om dess URI/URL (placeringen i nätverket) vilket kräver att 
konsumenten har någon form av kontakt med den som äger tjänsten som 
söks för att få denna information eller på något annat sätt manuellt får 
reda på dess lokalisering.   
 
Tjänsteanrop, ansvarar för själva användandet av tjänsten. Funktionen 
ska klara att skicka information från konsumenten till tjänsteleverantören 
och ta emot resultat. Den ansvarar också så att upprätthålla kopplingen 
mellan konsument och leverantör under hela deras interagerande.  
 
(Sen et al, 2004) Leverans av tjänst består av tre steg. Anrop är det steg 
där konsumenten informerar leverantören att de är intresserade av deras 
tjänst enligt överenskomna bestämmelser och villkor. I nästa steg som är 
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leveranssteget ska leverantören tillhandahålla tjänsten under den period 
som angivit i leveranskontraktet. Det sista steget, suspenderingssteget, 
sker när antingen konsumenten inte har behov av tjänsten längre eller den 
tillåtna tiden förflutit. (Turner et al, 2003) 
 
Tjänsteinteraktioner, kan ske först när konsumenten bundit sig till 
tjänsten. Stacken i figur 3.2.22 ska betraktas från botten till toppen. 
Längst ned finns transportlagret. Det är detta protokoll som ska bära de 
interaktioner som görs med tjänsten. I Web services är det oftast HTTP 
som används. (Alonso et al, 2004) 
 

transport

Grundläggande och säkert
meddelandeutbyte

Protokollinfrastruktur
(meta-protokoll)

Horisontella protokoll

 
 

FIGUR 3.2.22: TJÄNSTINTERAKTIONSSTACKEN (ALONSO ET AL, 2004) 
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De olika delarna i Tjänsteinteraktionsstacken är (Alonso et al, 2004): 
 

• Transport – Transportlagret ska abstrahera bort det underliggande 
kommunikationsnätverket. I web services är det här vanligast att 
transport protokollet http används. 

• Grundläggande och säkert meddelandeutbyte – Lagret för grundläggande 
och säkert meddelandeutbyte ska innehålla mallar för hur en 
interaktion ska gå till. I web services används här standarden 
SOAP. För att uppnå säkerhet i web services kan man exempelvis 
använda WS-Security.  

• Protokollinfrastruktur – Lagret för protokollinfrastrukturen som ska 
innehålla meta-protokoll vars syfte är att underlätta och koordinera 
exekveringen av affärsprotokoll. Infrastrukturen kan exempelvis 
bibehålla statusen av en konversation mellan en kund och en 
leverantör, associera meddelanden till den rätta konversationen 
eller verifiera att meddelandeutbytet sker enligt de regler som 
definierats av protokollen. När det gäller Meta-protokollen ska, 
exempelvis innan själva interaktionen äger rum, kund och 
leverantör komma överrens om vilket protokoll som ska exekveras, 
vem som koordinerar protokoll exekveringen och hur protokoll 
exekveringsidentifierare inbäddas i meddelandet för att ange att ett 
visst meddelande utbyte sker i kontexten av ett protokoll. I web 
services används standarden WS-Coordination för att standardisera 
meta-protokollen och det sätt WSDL och SOAP ska användas för 
att överföra information relevant för exekveringen av ett protokoll. 

• Horisontella protokoll – Horisontella protokoll kallas för horisontella 
då de är generellt applicerbara på flera tjänster. Dessa gäller för hela 
infrastrukturen. De används inte för att beskriva en tjänst utan för 
att ange de egenskaper som gäller för alla interaktioner. I web 
services finns exempelvis standarden WS-Transaction som bygger 
på standarden WS-Coordination för att möjliggöra 
transaktionsegenskaper i web services.  

 
3.2.11.2 SOA Stacken 
Stacken för den service-orienterade arkitekturen kan delas in i två 
kategorier; funktionell och QoS (Se figur 3.2.23). Det finns många olika 
åsikter om hur en stack för den service-orienterade arkitekturen ska se ut. 
Vi har valt denna stack då vi anser att den ger en bra generaliserad vy av 
vår bild av SOA på överskådligt sätt. 
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FIGUR 3.2.23: SOA STACKEN (FRITT: ENDREI ET AL, 2004) 
 
Den vänstra delen gäller de funktionella aspekterna av arkitekturen och 
inkluderar (Endrei et al, 2004):  
 

• Transport – Det är en mekanism som överför konversationerna som 
pågår mellan konsument och leverantör av tjänsterna, det vill säga 
förfrågan från tjänstekonsumenten till leverantören och denne svar 
tillbaka. 

• Tjänstekommunikationsprotokoll – Är en överenskommen mekanism 
som konsument och leverantör använder för att kommunicera det 
som efterfrågats och det utfallande resultatet.  

• Tjänstebeskrivningen – Är ett överenskommet schema för att beskriva 
var tjänsten är, hur den ska anropas och vilket information som 
behövs för att gör anropet lyckosamt. 

• Tjänst – Beskriver själva tjänsten som gjorts tillgänglig för 
användning.  

• Affärsprocess – Är en samling av tjänster, anropade i en särskild 
sekvens med en särskild samling av regler för att bemöta ett 
affärskrav. 

• Tjänstekatalogen är en förvaringsplats för tjänster och deras 
beskrivning som leverantörer publicerar och där konsumenter kan 
upptäcka och söka tjänster.   
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QoS aspekterna som återfinns på den högra sidan kan inkludera (Endrei 
et al, 2004): 
 

• Policy – Det är en samling av villkor eller regler som leverantören 
ställer på en konsument av tjänsten. Det finns aspekter av policyn 
som både är funktionella och icke-funktionella. Därför finns 
policyfunktionen placerad över båda områdena. 

• Säkerhet – Är en samling regler som kan appliceras på 
identifikation, auktorisering och åtkomstkontroll vid anrop till 
tjänsten.  

• Transaktion – Är en samling attribut som kan appliceras till en 
grupp av tjänster för att leverera konsistenta resultat. Till exempel 
om en grupp om tre tjänster används för att utföra en 
affärsfunktion, så måste alla eller ingen fullföljas.  

• Management – Är en samling attribut som kan appliceras till 
hantering och styrning av tjänsten som levereras eller konsumeras.  

 
3.2.11.3 Enterprise Service Bus 
De meddelandesystem som används av en service-orienterad arkitektur 
kallas ibland för kärnan i en service-orienterad arkitektur (eng: ”SOA 
fabric”) eller Enterprise Service Bus (ESB) . Enterprise Service Bus (ESB) 
är ett arkitektuellt koncept för att implementera en service-orienterad 
arkitektur. Figur 3.2.24 visar att ESB: n etablerar en meddelandebuss för 
hela företaget som kombinerar meddelandeinfrastruktur med meddelande 
transformationer och innehållsbaserad routning mellan 
tjänstekonsumenten och leverantören. (Endrei et al, 2004) Enligt Keen et 
al (2004) behöver konceptet inte enbart begränsas till företag, det kan 
också gälla en organisation som kontrollerar eller hanterar arkitekturen. 
 

Tjänstekonsumenter Tjänsteleverantörer

 Enterprise Service Buss
• Transformerar meddelandeformat mellan 

konsumenter och leverantör
• Routar förfrågningar till rätt 

tjänsteleverantör
• Omvandlar transportprotokoll mellan 

konsument och leverantör

 
FIGUR 3.2.24: ESB (FRITT: ENDREI ET AL, 2004) 
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En implementering av ESB kräver en samling av mellanvarutjänster som 
stödjer följande arkitektuella egenskaper (Endrei et al, 2004): 

• Service-orienterade arkitekturer, där distribuerade applikationer sätts 
samman av grovkorniga återanvändbara tjänster med 
väldefinierade, publicerade och standardiserade gränssnitt.  

• Meddelandedrivna arkitekturer, där applikationerna skickar 
meddelanden genom ESB: n till mottagande applikationer. 

• Händelsedrivna arkitekturer, där applikationerna generar och 
konsumerar meddelanden oberoende av varandra. 

 
Mellanvarutjänsterna måste inkludera (Endrei et al, 2004): 
 

• Kommunikationsmellanvara som stödjer en varierande mängd av 
kommunikationsparadigmer (exempelvis asynkron, synkront, 
förfråga/svara), tjänstekvalitet (säkerhet, garanterad leverans, 
prestanda), API:s, plattformar och standardprotokoll 

• En mekanism för att föra in intelligent processande i nätverket för 
passerande förfrågningar och svar.   

• Standardbaserade verktyg för att möjliggöra en snabb integration 
av tjänster 

• Managementsystem för löst kopplade applikationer och deras 
interaktioner 

 
Figur 3.2.25 visar hur interaktionerna mellan tjänstekonsumenter och 
tjänsteleverantörer via en ESB kan se ut. De ovala figurerna mellan 
tjänsteleverantörerna och utgående portar samt mellan 
tjänsteleverantörerna och ingående portar visar att dessa är växlingsbara. 
På samma sätt visar ovalerna att portarna inte nödvändigtvis behöver 
kommunicera med sitt motsvarande nummer, exempelvis kan ingående 
port 1 interagera med utgående port 2 och så vidare. En port kan bestå av 
ett protokoll, en eller flera adresser och interaktionsegenskaper såsom 
säkerhet.  
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FIGUR 3.2.25 INTERAKTIONER I ESB MELLAN TJÄNSTEKONSUMENTER OCH 
TJÄNSTELEVERANTÖRER (FRITT: KEEN ET AL, 2004) 

 
ESB kan ses som en infrastrukturkomponent som innehar 
mellanhandegenskaper. Med det menas att den innehåller 
infrastrukturstödjande funktionalitet istället för affärslogik. Det kan gälla 
förmågan att kontrollera tjänsternas adresser, mappning, routning och 
protokolltransformationer. Samma applikation eller arkitektur element 
kan agera som tjänsteleverantör och tjänstekonsument simultant. (Keen at 
al, 2004) 
 
3.2.11.4 Interoperabilitet versus integration 
Singh & Huhns (2005) anser att begreppet företagsintegration (eng 
enterprise integration, EI) används på ett olyckligt sätt när det gäller 
service-orienteringen. De anser att det i stället handlar det om 
Intraorganisatorisk och interorganisatoriskt interoperabilitet17 vilket 
innebär att systemen innehar interoperationell förmåga i inom eller mellan 
företagen. Det vill säga att få olika mjukvarusystem att fungera 
tillsammans, inte att företagen eller systemen ska integreras. De olika 
systemen ska även i fortsättningen kunna vara oberoende och autonoma.  
 
Det är enligt Singh & Huhns (2005) interoperabilitet som ska eftersträvas 
i en service-orienterad miljö. Det beror på att integration kan dels vara 
dyrbart men också relativt bräckligt beroende på att om en av de 
integrerade tjänsterna förändras så påverkas hela integrationen. Figur 

                                         
17 Förmågan att agera, arbeta eller fungera och samtidigt vara kopplad till olika maskiner 
som har olika krav och förmågor (Bloomington, 2005). 
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3.2.26 visar hur interoperabiliteten har utvecklats under de senaste 
årtiondena. I de tidigaste försöken tvingade de inblandade partnerna 
anpassa sig till varandra och ofta handlade det enligt Singh & Huhns om 
en dominerande part medan de andra intog en mer underdånig roll. I de 
två efterföljande stegen ökades interoperabiliteten genom att man började 
använda ett standardiserat data format och XML. I och med det service-
orienterade angreppssättet har det blivit möjligt att involvera distribuerade 
arbetsflöden och processer då den separerar både informationsflöden och 
kontrollflödena från applikationslogik.   
 

Applikation

Transformering

Applikation

Transformering

EDI

Applikation

Transformering

XML

Applikation

Transformering

Applikation

Transformering

Portal + arbetsflödeslösning

Applikation

Transformering

Applikation

Transformering

Standardiserat
dataformat

Applikation

Transformering

XML-baserat data-
utbytesformat

Applikation

Transformering

Applikation
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XML + Web services +

arbetsflöden

Transformation Transformation

 
FIGUR 3.2.26: INTEROPERATIONS SCENARIER (FRITT: SINGH & HUHNS, 2005) 
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3.3 Allmän affärsteori versus service-orientering  
3.3.1 Handlingsteoretiskt perspektiv på SO-system 
Vi anser att Goldkuhls (1996) syn på informationssystem är en syn som 
till vissa delar är överförbar på de system som skapas med det 
serviceorienterade perspektivet. Ett tjänstebaserat system kan betraktas 
som ett handlingssystem där det finns tjänsteköpare och tjänstesäljare. 
Det går också att dela in arkitekturen i olika delsystem för att på ett 
flexibelt sätt kunna förenkla vid design och förändring. Ett sådant 
delsystem kan ses som en informationskomponent vilken förmedlar 
tjänster.  
 
Goldkuhl (1996) skriver att en strukturering av informationssystem i form 
av komponenter kan ha stor betydelse för utveckling, användning, 
spridning och förändring av informationssystem. Vi anser att det stämmer 
väl in på service-orienteringen. Dessutom gör service-orienteringen det 
möjligt att dela processer mellan organisationer då informationssystemets 
affärsfunktionalitet öppnas för kunden eller köparen av tjänsten. I 
service-orienteringen kan dock endast andra datorer bruka och 
konsumera tjänsterna. Det innebär att informationsbehandlingen, enligt 
Goldkuhls (1996) sätt att se, är automatisk. En tjänst kan befinna sig i 
både en inomorganisatorisk och interorganisatoriskt systemarkitektur (vi 
kallar gärna den inomorganisatoriska arkitekturen för intraorganisatorisk). 
Dessutom kan tjänsten befinna sig både utom och inom organisationen 
samtidigt då en tjänst kan vara tillgängligt både inom och utanför 
organisationen.  
 
Då system som i exempelvis figur 3.2.14 samverkar med varandra skulle 
enligt Goldkuhl (1996) dessa kunna kallas för en interorganisatoriskt 
informationssystems grupp. Det som komplicerar namngivningen är att 
dessa system är svåra att avgränsa och bedöma var de börjar och slutar. 
Då en applikation anses kunna befinna sig över organisationsgränserna 
kan frågan ställas var systemets gränser befinner sig. Det hela blir ännu 
mer komplicerat då det kan ske ett dynamiskt byte av tjänster vilket gör 
att systemets gränser kontinuerligt förändras. Dessutom verkar systemen i 
så kallade organiska organisationsstrukturer som ska kunna samspela med 
de system som befinner sig i ekosystemet av affärspartners som bland 
annat (Klüber et al, 1999) nämner.  
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Vi håller med Goldkuhl (1996) när han skriver att det är olyckligt att 
definiera olika system som befinner sig på olika organisationer med 
samma begrepp. För att kunna skilja mellan olika organisationer och 
system krävs att det klargörs var deras gränser går. Det är i en 
tjänstebaserad arkitektur svårt att avgöra var gränser går och dessutom 
kan de förändras dynamiskt i och med service-orienteringens dynamiska 
karaktär. Exempelvis kan flera tjänster koordineras gemensamt av flera 
organisationer för att uppnå ett högre affärsvärde. Vi anser att det kan 
krävas nya definitioner på vad en systemgräns är och modeller som 
beskriver hur dessa kan förändras dynamiskt. Vi menar också att om vi 
konstruerar system utifrån en handlingsteoretisk syn så får vi ta med i 
beräkningen att systemen riskerar att bli lika komplexa som 
affärsrelationerna kan vara. Vi anser dock inte att det är något 
ofördelaktigt. Ska system vara flexibla och stödja föränderliga 
affärsinteraktioner och affärsmiljön måste de konstrueras efter detta 
behov.  
 
Infrastrukturen i den service-orienterade affärsmiljön består av en service-
orienterade arkitektur. En service-orienterad arkitektur är inte något nytt 
fenomen (se t.ex. Boulton, 2004; Mahmoud, 2005). Skillnaden är nu i och 
med att en teknik som web services tagits fram att det går att skapa 
interoperatibla service-orienterade arkitekturer. Vi finner här alltså att det 
inte finns någon helt klar beskrivning av hur en service-orienterad 
arkitektur kan se ut men det finns ett antal egenskaper som den ska 
inneha. Dessa kan inbegripa: Singh & Huhns (2005) samt W3C: s (2004) 
egenskaper vilka nämns i kapitel 3.2.10.1 såsom lös koppling, 
implementationsneutralitet, flexibel konfiguration, meddelandeorienterat, 
beskrivningsorienterat, granularitet och plattformsneutralitet. 
 
Vi märker då att kärnan i en service-orienterad arkitektur inte 
nödvändigtvis behöver bestå av enbart tjänster utan kan karaktäriseras av 
lite olika typer av arkitektuella koncept såsom ESB. ESB:n bör dock 
erbjudas som en tjänst innehållandes mellanvarutjänster som exempelvis 
de som nämns i kapitel 3.2.10.3 vilka kan erbjuda infrastrukturstödjande 
funktionalitet såsom kontroll av tjänsternas adress, mappning och 
routning (t.ex. Endrei et al, 2004; Keen et al, 2004).  
 
En service-orienterad arkitektur kan därför innehålla en infrastrukturell 
komponent av en typ som innehar mellanhandsegenskaper (t.ex. Keen et 
al, 2004). Vi ser både fördelar och nackdelar med detta. Fördelarna är att 
service-orienterade arkitekturer får en strukturerad ryggrad som kan 
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tillhandahålla olika grundläggande tjänster som bistår aktörerna i den 
aktuella miljön. Vi ser även en nackdel i detta förfarande då det skapas ett 
beroende av ryggraden i systemen.   
 
En tjänst kan vara uppbyggd av olika utvecklingsfilosofier. Tjänsterna kan 
konstrueras med objektorienterade språk såsom Java eller c-sharp. 
Tjänster kan också vara olika stora och därmed innehålla flera olika 
komponenter från olika tidsåldrar och tekniska principer. Vi kan här finna 
likheter med objektorienterade system där varje objekt innehåller 
strukturerad kod eller andra icke objektorienterade komponenter. Vad 
både tjänster och objekt gör är att erbjuda inkapsling av funktionalitet och 
den bakomliggande strukturen. Vi menar alltså att systemen kan byggas 
med olika grad av filosofisk renhet, se t.ex. de två högra figurerna i figur 
3.2.18 där den mellersta figuren kan vara en komponent i den högra 
figuren. Det finns inga klara riktlinjer utan graden av renhet måste 
bestämmas från fall till fall. Det kan även finnas olika grad av 
interoperabilitet i arkitekturen, vilket 3.2.26 visar, där web services idag 
ger den högsta graden. 
 
När det gäller vår syn på service-orienterad arkitektur anser vi att man bör 
sträva efter att ha en så hög renhetsgrad som möjligt för att kunna 
utnyttja alla de fördelar som den service-orienterade filosofin erbjuder 
men vi tycker samtidigt att arkitekturerna måste minst inneha de service-
orienterad arkitektuella egenskaper angetts ovan. 

3.3.2 Den affärsgeneriska affärsmodellen applicerad 
på SO 
Vi anser att Goldkuhls (1998) affärsgeneriska modell (figur 3.1.2) är 
mycket väl lämpad för att beskriva de affärer som sker med hjälp av 
service-orienterade system. Vi kan i service-orienteringens grundläggande 
scenario identifiera två autonoma roller som vill göra affärer med 
varandra. I scenariot kan det dock finnas en extra roll som tillhandhåller 
tjänstekatalogen men det finns inget som hindrar att leverantören själv 
innehar katalogen i sitt system. I Goldkuhls modell finns det inte explicit 
var sökandet efter varor och tjänster eller var exponering ska ske.  
 
Vi anser att det i vissa fall kan vara nödvändigt att använda sig av sociala 
relationer för att hitta tjänsterna men att det bryter mot den 
grundläggande service-orienterade filosofin där konsumenter och 
leverantörer ska vara löst kopplade till varandra och därmed mellan 
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problem och lösning (t.ex. Andrade & Fiadeiro, 2002). I detta fall 
används ingen katalogtjänst och då måste exponeringen ske i en social 
kontext eller så används en ”manuell” katalogtjänst som inte direkt 
behöver vara sökbar av ett IS.  
 
Tjänsteleverantören exponerar sina tjänster när denne publicerar sina 
tjänster i tjänstekatalogen tillsammans med sin kapacitet vilket uttrycks i 
tjänstebeskrivningen. I katalogen söker sedan tjänstekonsumenten efter 
de tjänster som kan motsvara dennes behov. I ett nästa steg sker 
kontaktetableringen och förhandlandet. Detta motsvarar fas två och tre i 
BAT-modellen. I den första fasen etableras de förutsättningar som 
leverantören och konsumenten behöver för att kunna utföra affärer. Vi 
har inte funnit någon uttryckt information om detta när det gäller service-
orienteringen men vi antar att det sker i själva systembyggandet eller i 
konfigurationen av systemet. Här anser vi dock att den informationen 
behöver göras explicit och att BAT-modellen kan bistå med detta.  
 
I den fjärde fasen omsätts förhandlingarna till en överenskommelse eller 
kontrakt som ska reglera de kommande affärstransaktionerna vilket också 
sker i service-orienteringen. Det kan gälla hur länge tjänsten ska få nyttjas 
och vad den kommer att kosta. I själva förhandlingen används inom 
service-orienteringen bland annat en teknik med flera olika 
kontraktsmallar som de förhandlande aktörer ”plockar fram” beroende på 
hur förhandlandet går. I fas fem ska åtagandena fullföljas och det innebär 
i service-orienteringen att konsumenten först binder sig till tjänsten, som 
leverantören levererar och tillhandahåller, och därefter nyttjar och 
konsumerar den.  
 
I fas sex ska det sedan ske en utvärdering av åtagandena för att se om de 
föranlett till missnöje eller tillfredsställelse. Vi anser att den här fasen är av 
stor vikt i en service-orienterad miljö där det automatiskt kan ske olika 
förhandlingar under en kort tid (t.ex. Singh & Huhns, 2005). Då är det 
viktigt att information om varje affärstransaktion finns bevarad så att de 
går att utvärdera efteråt. Det ska också gå att bedöma hur väl tjänsten 
motsvarade de förväntningar och förutsättningar som fanns innan 
tjänsten brukades.  Här mäts hur väl tjänsten presterade för att sedan 
kunna ställa detta mot kontraktet, tjänstebeskrivningens funktionalitet 
och beskrivningar av QoS. Vi anser dock inte att det är helt klarlagt hur 
detta ska kunna ske med automatik och under tillräckligt kort tid så att 
systemet ska kunna anses vara (konfigurerad) dynamiskt. 
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Goldkuhl (1998) framhäver vikten av relationen mellan köparen och 
säljaren. Vi anser att det är extra viktigt i ett service-orienterat system då 
det är datorer som med hjälp av bland annat protokoll och policys ska 
avgöra vilken tjänst som ska nyttjas och vem som ska tillhandahålla den. 
För att detta ska kunna ske med automatik krävs ett stort förtroende till 
de affärsparter man gör affärer eller ingår partnerskap med. Goldkuhl 
nämner här att aktörerna inte enbart ska vara styrda av maximal vinst 
utan att det även måste förekomma ett visst samarbete. Vi menar att det 
är ett måste för parterna i service-orienteringen, i annat fall är det svårt att 
uppnå det förtroende som behövs för att kunna göra affärer med 
varandra. Samarbetet kan innebära att en tredje part som båda parterna 
finner förtroende hos kan agera som en mellanhand när de gör affärer 
exempelvis på en elektronisk marknad (se t.ex. Singh & Huhns, 2005). 
Det kan här vara till en fördel att använda sig av agentperspektiv där 
agenterna ska balansera samverkan med egenintresse. 
 
Den äldre BAT-modellen gäller enligt Goldkuhl bara för en 
tvåpartsinteraktion. I den senare versionen som har en mer dynamisk 
karaktär har det även givits utrymme för en ramavtals- och en 
marknadsmodell. Vi anser att även dessa är lämpade för att visa de 
interaktioner som sker inom service-orienteringen. I 
affärstransaktionsmodellen (figur 3.1.4) visas en värdetransformerande 
dimension där produkten går från anskaffningsförberedelse via leverans 
och förvärv till användning. Modellen avser även att visa att dimensionen 
kan påbörjas redan innan leverantören och kan avslutas efter kunden. Vi 
menar att det kan visa de partnerskapskedjor som exempelvis visas i figur 
3.2.13. För varje länk i kedjan ökas det levererade affärsvärdet. En kund 
kan också i sin tur leverera tjänsten till en annan kund och därmed själv 
agera som en leverantör. Den värdetransformerande dimensionen är 
viktig för att visa att en leverantör och kund kan vara en del av en 
koordination eller komposition av tjänster.  
 
I ramavtalsmodellen (figur 3.1.4) visas en långsiktig överenskommelse 
mellan de två interagerande parterna som gör affärer med varandra. 
Enligt oss kan det i service-orienteringen visa de överenskomna regler 
och kontrakt som kan förekomma på exempelvis en elektronisk marknad. 
Där finns det vissa uppsatta regler som de inblandande parterna ska hålla 
sig inom när de gör affärer med varandra. För att ramavtalet ska kunna 
förverkligas i en service-orienterad arkitektur kan det vara nödvändigt att 
använda en betrodd tredje part som kan garantera att de inblandande 
parterna håller sig inom de ramar som överenskommits. I annat fall kan 
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det vara nödvändigt med någon form att social kontakt vilket inte kan 
anses överensstämma med den service-orienterade filosofin. I det 
agentorienterade perspektivet talas det om agenterna ska inneha 
egenskapen kvarstående. Det är nödvändigt för att agenterna ska kunna 
bygga upp en historik av interaktioner, för att kunna bygga förtroenden 
från tidigare erfarenheter.  
 
Marknadsmodellen (figur 3.1.5) visar hur görandet av affärer går till på en 
marknad av leverantörer och kunder. När två aktörer funnit varandra 
övergår denna till en tvåpartsmodell enligt ovan. Vi tycker här att 
Goldkuhl & Lind kunde lägga till affärsrelationspilar liknande dem som 
exempelvis finns i figur 3.1.4 för att det ska gälla en service-orienterad 
marknad. Vi menar att det även behöver göras explicit att relationer är en 
förutsättning för att två parter ska inleda en förhandling om den aktuella 
tjänsten. Vi menar också att modellen inte visar den komplexitet som kan 
förekomma vid skapandet av koordinationer och kompositioner men vi 
är medvetna om att det har inte heller varit Goldkuhl & Linds avsikt.  
 
Vi anser att det finns ett behov av att ta fram en generisk modell som 
även inkluderar mellanhänder, tredje part men även andra aktörer som 
kan vara inblandande exempelvis i förhandlandet av tjänsten eller i 
byggandet av parternas tillit till varandra.  

3.3.3 Förhandling i en SO-miljö 
Enligt Schoop (2003) är förhandling en av de viktigaste delarna i en 
affärstransaktion. Vi menar att service-orienteringen måste kunna stödja 
förhandling av tjänster om den ska kunna leva upp till flera av sina syften. 
Exempelvis kommer inte marknadsplatser fungera på ett affärsmässigt 
sätt om en förhandling av tjänsterna inte är ofta förekommande. Vi håller 
också med Elfatatry & Layzell (2004) om att det i dynamiska miljöer där 
tillgång och efterfrågan kontinuerligt förändras är omöjligt att använda sig 
av fasta priser eller kvaliteter på tjänsterna. Förhandlingen måste 
dessutom ske automatiskt om den ska kunna anses inneha en högre grad 
av dynamik.  
 
Vi finner även att förhandling är viktig för de virtuella organisationerna, 
bland annat som konfliktlösning eller nå lösningar när de inblandade 
organisationerna utvecklas parallellt med den virtuella. Vi saknar dock här 
en modell eller beskrivning av en förhandling där flera parter ingår som 
exempelvis budgivning ur ett leverantörsperspektiv där flera kunder kan 
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ställas mot varandra. Figur 3.1.6 visar en förhandling mellan två parter allt 
från förutsättning till kontrakt (eller avbruten förhandling).  
 
Figuren ger en konceptuell vy på själva förhandlandet som mycket väl kan 
användas för att beskriva en förhandling i en service-orienterad miljö. 
Organisationerna i den service-orienterade miljön kan som alla andra 
organisationer ha brister och behov när det gäller det 
affärsfunktionaliteten. Tjänsteleverantörerna bör kunna leverera en tjänst 
med den kvalitet som konsumenterna av tjänsterna behöver. 
Leverantörerna omvandlar deras erbjudande till en tjänstebeskrivning 
som sedan konsumenterna kan söka efter i exempelvis via en 
katalogtjänst eller andra sökvägar. Innan konsumenten kan använda 
tjänsten sker en förhandling vilket kan leda till att tjänsten kan användas 
enligt ett kontrakt eller om köpet av tjänsten avbröts. I en elektronisk 
förhandling kan det användas flera olika förslagsmallar som erbjuds 
motparten i en viss ordning beroende på bud eller vissa angivna kriterier 
(se t.ex. Elfatatry & Layzell, 2004).. 

3.3.4 Affärsrelationer i SO-miljön 
I interaktionsprocessen mellan de olika aktörerna i den service-
orienterade miljön skapas och upprätthålls flera affärsrelationer. Enligt 
Håkansson & Snehota (1995) består affärsrelationen mellan olika 
organisationer av två dimensioner; substans och funktion. När det gäller 
substans dimensionen uppstår aktivitetslänkar mellan de tjänster som 
parterna utnyttjar i kommunikationen med varandra. Vi kan också se att 
resurskopplingar skapas på flera olika sätt. I en virtuell organisation kan 
flera tjänster ägas gemensamt av olika partners bland annat i form av 
kompositioner eller olika koordinationer av tjänster (se t.ex. Singh & 
Huhns, 2005). De delar dessutom kunskapen som de besitter. Det kan 
också bildas olika aktörsbindningar av en social karaktär. Bakom 
tjänsterna finns aktörer som kan bilda olika band mellan varandra. 
Relationerna kan ha en varierande ”tjock” substans och de kan påverka 
och bli påverkade av andra parter och relationer.  
 
Då service-orienteringens system kan ha en hög grad av dynamik kan 
förändringar av relationer och deras karaktär ske kontinuerligt. 
Relationerna kan också bygga på en varierande grad av tillit. Vi bör här 
vara medvetna om att engagemang, identitet och tillit inte är fasta utan 
föränderliga processer som både begränsar och möjliggör aktörernas 
beteende (t.ex. Håkansson & Snehota, 1995). Engagemang kan variera 
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beroende av intresse och strategi, identiteterna bakom tjänsterna kan 
skifta och tilliten kan variera. Det gör att vi anser att det i en service-
orienterad miljö kan uppstå mycket komplexa relationsmönster både 
inom och mellan organisationerna som kan vara svår att överblicka. 
Håkansson & Snehota (1995) framhäver att aktörerna måste foga sig efter 
vissa regler som reglerar aktörernas agerande. Vi kan se att det exempelvis 
kan ske genom att ramavtal upprättas mellan aktörerna och därefter kan 
det tas fram företagsspecifika policys som möjliggör för varje organisation 
att inför egna regler som underställts ramavtalet.  
 
Figur 3.1.8 beskriver både de kort- och långsiktiga aspekterna av de 
interaktioner som kan ske i affärsmiljön. Vi ser här flera likheter med den 
service-orienterade miljön. Tjänster kan nyttjas på kortsikt, kanske bara 
för en gång vilket inte behöver leda till en långvarig relation. Det kan 
också ske på långsikt där ”tjockare” relationer skapas. I detta fall kan det 
vara nödvändigt för aktörerna att underlätta affärsgörandet med varandra 
exempelvis genom att skapa tillitsdomäner där inte alla behöver ha garden 
uppe och en mer ”förtrolig” miljö kan uppstå.  Aktörerna skapar även 
relationer till och påverkar sin omgivning eller influenssfär. Det kan 
exempelvis ske genom konflikter eller samarbete.   

3.3.5 Virtuella organisationer, partnerskap och 
federationer i SO 
Virtuella organisationer är enligt Singh & Huhns (2005) konstruerade 
dynamiskt genom samarbete mellan existerande företag. Enligt Tsagkani 
(2004) finns det två kategorier av virtuella företag; statiska och dynamiska. 
Vi anser att service-orienteringen i många fall kan leda till att virtuella 
organisationer, både statiska och dynamiska, bildas med tjänsterna som 
bas. När flera organisationer går samman och ingår partnerskap med 
varandra där partnerskapskedjan (se t.ex. Oellermann, 2001) utgör de 
kärnan i den virtuella organisationen (se figur 3.3.1).  
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FIGUR 3.3.1 SERVICE-ORIENTERAD VIRTUELL ORGANISATION 
 
Vi anser att en virtuell organisation i service-orienterade miljöer kan 
genomgå Saabeel et al: s (2002) livscykelmodell som visas i figur 3.1.10. 
Följande scenario är ett exempel som vi anser visar hur det kan gå till. I 
den första fasen identifieras de möjlighet och behov av tjänster som finns 
på den aktuella affärsmiljön och därefter görs ett val den eller de tjänster 
som ska utvecklas. I nästa fas undersöks marknaden igen för att se vilket 
alternativ som är mest fördelaktigt. Den aktuella organisationen kan välja 
befintliga egentillverkade tjänster, utveckla nya eller att köpa in tjänsterna 
från andra organisationer och då bildas ingen virtuell organisation. Om 
organisationen istället väljer att samarbeta med andra aktörer på 
marknaden (konkurrenter) för att ta fram den affärsfunktionalitet som det 
finns behov av, träder dessa in i ett partnerskap. För att uppnå den nya 
funktionaliteten skapas kompositioner eller koordinering av de tjänster 
parterna besitter. Nästa fas innebär att den nya tjänsten publiceras och 
marknadsförs på det forum som de önskar exempelvis en elektronisk 
marknadsplats de valt. Därefter är den nya tjänsten redo för konsumtion.  
 
De tjänster som ingår i kompositionen eller koordinationen kan 
dynamiskt bytas ut vilket gör att dess funktionalitet och kostnader kan 
variera något över tid. En deltagande tjänst kan även i sin tur utgöra en 
komposition samt att den nya tjänsten kan i sin tur ingå i en komposition 
eller koordination av tjänster (t.ex. Kratz, 2004; Pelz, 2004). När tjänsten 
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spelat ut sin roll inleds avvecklingsarbetet. Det kan innebära vissa 
problem när det gäller beroendet till andra formationer av tjänster. Vad 
händer till exempel om tjänsten ingår i en annan partnerskapskedja? Kan 
då tjänsten avvecklas utan att den förstörs? Vi menar här kan det finnas 
ett behov av att göra bedömningar om exempelvis ansvar och dess 
användande redan vid framtagandet av tjänsten, exempelvis om det ska 
vara en långsiktig förbindelse och vem som bär det huvudsakliga ansvaret 
för tjänsten. Det måste också gå att bibehålla en spårbarhet efter tjänstens 
avveckling, inte minst för de affärstransaktioner som genomförts så att 
exempelvis åtaganden från båda aktörerna kan utvärderas i efterhand. 
 
Det kan utvecklas många komplicerade strukturer vilka snabbt kan 
förändras. Det ger enligt oss en mycket organisk struktur som kan 
innebära både fördelar och nackdelar. Bland fördelarna kan nämnas att 
systemen kan förändras tillsammans med affärsmiljön som de verkar i 
och bland nackdelarna kan nämnas att det kan vara svårt att få en 
överblick över de transaktioner som skett och vilka egenskaper tjänsten 
exakt har eftersom de kan förändras över tiden.  
 
Flera frågor bör beaktas vid skapandet av virtuella organisationer kring en 
eller flera tjänster förutom de som redan nämnts i samband med dess 
avveckling såsom hanteringen av tjänsten och ansvarsfrågorna. Det kan 
röra sig om vem som tar det ekonomiska och juridiska ansvaret och vem 
som ska handha den löpande driften exempelvis kontrollera att 
koordinationen fungerar som den ska.  
 
Ett sätt för att lösa de problem som en virtuell organisation kan möta är 
att skapa federationer. Enligt Schwartzenbacher & Wagner (2005) är 
syftet med federationer att bibehålla varje medlems oberoende medan de 
åläggs att utför gemensamma åtaganden i enlighet med deras förmåga. 
Varje organisation kan ses som autonoma entiteter i samverkan. I service-
orienteringen kan federationen medföra att de affärer som utförs sker 
under vissa förutsättningar och regler. Det kan exempelvis gälla hur ett 
virtuellt företag ska avvecklas inom federationen så att inte andra 
organisationer drabbas.  
 
Federationen kan också ledas eller drivas av ett företag som hanterar och 
övervakar de affärer som sker där exempelvis genom att organisationen 
som leder federationen garanterar medlemmarnas identitet. Det gör att 
det kan skapas ett grundläggande förtroende mellan parterna vilket vi 
anser vara nödvändigt för att det ska gå att göra affärer på det dynamiska 
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förfarande som service-orienteringen strävar efter. Grundtryggheten 
mellan parterna i den elektroniska affärsmiljön är enligt oss ett måste för 
att de ska vara villiga att göra affärer med varandra (se Fredholm, 2002). 
Vi tror att om detta förtroende saknas kommer det medföra misstro och 
osäkerhet vilket i sin tur leder till att parterna antingen söker andra vägar 
att uppnå förtroende exempelvis genom sociala relationer eller att de helt 
enkelt avstår från att göra affärer i denna miljö. Det senare menar vi 
strider mot de service-orienterade principerna där strävan är att system 
ska kunna konfigureras dynamiskt, men det finns inget som hindrar att så 
sker om behovet finns.  

3.3.6 Elektroniska affärer ur ett SO-perspektiv 
I en service-orienterad arkitektur bedrivs det elektroniska affärer. Enligt 
Fredholm (2002) består elektroniska affärer av tre hörnstenar; teknik, 
affärsmodell och organisation (se figur 3.1.7). Vi anser att det är viktig att 
vara medveten om att dessa tre hörnstenar kommer att påverkas när 
service-orienterade system ska utvecklas i en organisation. Enligt den 
service-orienterade paradigmen ska allt i ett system ses som tjänster. Har 
en organisation system eller delar därav som består av en äldre teknologi 
eller konstruerad med en annan filosofi (som objekt-orientering) går det 
att bygga ut dessa till att agera som tjänster. Därmed måste organisationen 
ta hänsyn till att det går att både sälja och köpa systemfunktionalitet med 
en service-orienterad arkitektur. Det kommer i sin tur att påverka de 
affärsmodeller som finns i organisationen som även den påverkas. Huhns 
(2002) menar att organisationerna kommer att påverkas i och med 
införandet av service-orienterade system i organisationen.  
 
Vi anser att för att ett system kunna förändras i takt med affärsrörelsen 
kan det kräva en marknad med konkurrens. Det bidrar till att det tas fram 
nya och bättre tjänster som bör motsvara det behov som kunderna på 
marknaden har. Det innebär också att leverantörerna som tillhandhåller 
tjänsterna är mer villiga att förhandla om sina priser. Enlig Singh & 
Huhns (2005) antas det i ett agentorienterat perspektiv att det finns 
tillräckligt många agenter så att en enskild agent på markanden är 
förhandlingsvillig. Det skapar också större möjligheter för parterna på 
marknaden att sätta samman olika tjänster så att tjänster med mer 
affärsfunktionalitet och större affärsvärde kan tas fram. 
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3.3.7 Tillit i elektroniska affärer i SO-miljön 
Enligt Tan & Thoen (1999) är tillit en viktig fråga i elektroniska affärer. 
Många av riskerna i de elektroniska affärerna grundar sig riskerna i själva 
affärsgörandet. Vi ser dock att göra affärer elektroniskt innebär ytterligare 
risker då de inte förekommer i en social miljö. Den service-orienterade 
miljön kan anses vara elektronisk och innehåller elektroniska 
transaktioner. Vi vill dela upp tilliten i likhet med Rea (1998) i en 
miljömässig och transaktionell tillit. Den miljömässiga tilliten kan i 
service-orienteringen ökas genom att affärerna sker i den så kallad 
tillitsdomän (se figur 3.1.9). Tillitsdomänens medlemmar upplever att 
aktörerna på den specifika miljön är betrodda och att de uppbär någon 
form av tillit. På den lägsta nivån av tillit innebär i detta fall att miljön kan 
kontrolleras av en betrodd tredje part. Den tredje parten hyser i detta fall 
någon form av tillit från marknadsaktörerna. Den kan i det service-
orienterade fallet förekomma att den tredje parten även handhar en 
katalogtjänst som är gemensam för samtliga deltagare eller andra tjänster 
som kan underlätta de affärer som bedrivs såsom tjänster för säkerhet.  
 
Det är även enligt Rea (1998) nödvändigt med tillit till den teknologi som 
används. I service-orienteringens fall kan det vara användandet av 
standarder som garanterar att en viss teknologi används och på det sätt 
det sker. Den tredje parten kan också verifiera identiteter så att de 
affärsgörande parterna vet vem de gör affärer med. Olika policys kan 
också bidra till att partner handlar i enlighet med de eventuellt 
förekommande ramavtalen. 
 
Huvudsyftet med den tredje parten är enligt Rea (1998) att uppmuntra 
samverkan och handel mellan parterna. Däremot är inte dennes roll att 
direkt öka tilliten i miljön utan mer att reducera riskerna som en 
transaktion kan innebära vilket medför att det krävs en mindre grad av 
tillit. Om inte en tredje part finns måste tilliten grundas på annat sätt. Det 
kan vara referensbaserad tillit som byggs upp på andras 
rekommendationer, kunskapsbaserad som byggs upp på egen erfarenhet 
eller en identifieringsbaserad där det finns ett bevis för en pågående 
handling. I en service-orienterad miljö måste det i dessa fall finnas någon 
form av social relation om affärsgörandet ske grundas på tillit. Partnerna 
måste på något sätt känna eller känna till varandra.  
 
För att aktörerna ska uppleva tillit till transaktionerna kan det finnas ett 
behov av att de upplevda riskerna kan behöva reduceras (t.ex. Pardue, 
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1999). Det kan i service-orienteringen ske genom att de transaktionerna 
skyddas genom exempelvis kryptering samt att den förmedlade 
informationen signeras. Det sistnämnda kan tillsammans med en 
identifieringsmekanism bidra till att säkerställa vem interaktionen sker 
med och vem som gjort vad. Tan & Thoen (1999) menar att det behövs 
en tillit till den kontrollmekanism som används. I service-orienteringens 
fall kan man använda olika protokoll och policys som reglerar om 
transaktionen sker på giltigt sätt. 
 
Den förlitande parten har i relationen med den betrodda partens vilja att 
ge denne tillit (t.ex. Rea, 1998). Tilliten i detta fall kan ses som villigheten 
att utsätta sig för risker i samband med den andra partens handlingar 
baserat på förväntningar om trovärdighet (t.ex. Pardue, 1999). De 
enskilda aktörerna behöver i affärsgörandet ta beslut om den upplevda 
risken i transaktionen och det förvändande upplevda värde den ska ge. 
Det faktiska resultatet kommer sedan att utgöra en faktor i bedömningen 
av kommande transaktionen. Vi anser därför att det kan är nödvändigt att 
en aktör innehar egenskapen av ett tillitsminne som lagrar den 
information som kan vara nödvändig för att ta framtida beslut om tillit. 
Minnet kan användas för att lagra erfarenheter vilka även kan förmedlas 
till andra i form av rekommendationer. Vi har inte funnit någon direkt 
information om hur detta kan ske i en service-orienterad miljö. Det 
behöver inte betyda att det inte finns eller att det behöver ske elektroniskt 
utan det kan vara den sociala aktören som löpande gör denna bedömning. 
Vi anser dock att det är nödvändigt att en liknande mekanism måste 
införas i den elektroniska miljön för att den ska kunna ses som dynamiskt 
och motsvara syftet med en service-orienterad miljö.  
 
Tilliten spelar även en viktig roll när det gäller skapandet av virtuella 
organisationer. De kan enligt (Wehmeyer et al, 2001) innehålla en stor 
mängd relationer och partners vilket gör att byggandet av tillit kan vara en 
komplicerad och tidskrävande process. I service-orienteringen får det en 
stor betydelse när kompositioner och koordination av tjänster sker. Flera 
tjänster kan sättas samman och koordineras över organisationsgränserna 
vilket ställer stora krav på ett tydligt klargörande av juridiskt ansvar och 
affärsmässighet. Olika partner i en virtuell organisation kan hysa olika tillit 
från olika tjänstekonsumenter och tjänsteleverantörer vilket ytterligare 
ökar komplexiteten. Här anser vi att principen om den svagaste länken i 
en kedja som gäller vilket gör att det är partnern som innehar den lägsta 
nivån av tillit som avgör var tröskeln för tillit går. Principen är också 
applicerbar på bedömningen av riskbenägenheten i görandet av affärer 
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med andra parter och där den virtuella organisationen agerar som en 
förlitande part.  

3.3.8 Elektroniska marknadsplatser i SO-miljön 
Den elektroniska marknaden är en affärsmiljö som enligt oss i mångt och 
mycket påminner om federationen och det kan vara svårt att se 
skillnaderna. Det finns en organisation som driver och hanterar 
marknaden. För att kunna delta i de affärer som bedrivs där måste 
marknadsvärden godkänna den nya aktören och denne måste i sin tur 
acceptera de regler som finns på marknaden. Det gör att grunden finns 
för att bygga upp det förtroende som behövs för att affärerna ska kunna 
ske på ett mer dynamiskt sätt. Till skillnad mot federationen anser vi dock 
att det i grund och botten finns en friare rörlighet för den elektroniska 
marknadens deltagare och en större möjlighet för dessa att lämna 
marknaden om de så önskar. Det beror på att vi finner att det finns mer 
åtaganden i federationen gentemot andra medlemmar och den som driver 
federationen. Det måste enligt oss finnas ett större behov av att gå 
samman och bilda en federation än att ta ett beslut om att delta på en 
marknad. Samtidigt ser vi inget som motsäger att en federation kan 
fungera som en marknad.  
 
Figur 3.3.2 visar hur vi skiljer på den virtuella organisationen och den 
elektroniska marknaden. I virtuella organisationen finns det mycket 
starkare band mellan de deltagande parterna. Det är ändå möjligt att vissa 
av parterna på marknaden ingår partnerskap med varandra vilket i den 
vänstra figuren visas med en relationslinje mellan två organisationer. 
 

Elektronisk marknad Virtuell organisation

 
FIGUR 3.3.2 ELEKTRONISK MARKNAD VERSUS DEN VIRTUELLA ORGANISATIONEN 
 
På marknaden finns en marknadsvärd som kan fungera både som 
mellanhand och tredje part. Marknadsvärden utses (eller godkänns av) 
deltagarna på marknaden. Det är värdens system som innehåller den 
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funktionalitet som behövs för att det ska gå att bedriva affärer i en 
elektronisk service-orienterad affärsmiljö. Där finns funktionaliteter 
såsom katalogtjänsten, identitetskontroll och andra tjänster som kan 
exempelvis garantera säkerheten för marknadsparterna.  
 
Det går att bedriva affärer utan att använda en betrodd tredje part såsom 
en marknadsvärd. Men vi menar då att det i dessa fall krävs någon form 
att social kontakt mellan de aktörer som gör affärer med varandra så att 
tilliten till den andre parten byggs den vägen exempelvis genom 
rekommendationer eller egen erfarenhet. Vi kan även se att det kan 
förekomma sociala relationer med den tredje parten (se t.ex. Cardholm, 
2000). Det kan i vissa fall även vara en nödvändighet. Här skulle vi kunna 
se det som att mycket av det grundläggande tankesättet med service-
orienteringen försvinner där strävan i den service-orienterad arkitektur är 
att få en automatisk och dynamisk lokalisering och flexibel konfiguration 
av tjänsterna. Vi menar dock att ett system fortfarande är dynamiskt ifall 
lokaliseringen och konfigurationen sker manuellt.  
 
Vi anser att en service-orienterade affärsmiljö har många likheter med 
MRM-BM modellen som visas i figur 3.1.15. Ur en samhällsvy utgör 
marknaden eller domänen ett affärssamhälle med gemensamma regler 
(policys), väldefinierade roller och ett gemensamt språk (protokoll). I 
samhället finns en slags borgmästare (värd) som är utsedd av 
medborgarna (deltagarna/medlemmarna) i samhället. Syftet i 
affärssamhället är att skapa en affärsmiljö som underlättar görandet av 
affärer och strävan är att alla affärsparter får sina affärsbehov 
tillfredställda. Organisationerna kan agera ensamt eller gå samman för att 
bilda virtuella organisationer (se t.ex. figur 3.1.12 och figur 3.3.1). Ur en 
realiseringsvy ses alla affärsprocesser och arbetsflöden som förekommer i 
affärssamhället. Tjänster sätts samman i kompositioner eller koordineras 
för att öka det levererade värdet (se t.ex. figur 3.2.6 och figur 3.2.7). I 
transaktionsvyn betraktas alla affärstransaktioner som sker mellan de olika 
parterna. Det är transaktionerna och konversationen mellan aktörerna 
som bygger upp och utgör grundstenarna i processerna. Vi finner att 
GoldKuhls (1998) BAT-modell kan användas för att beskriva de steg som 
sker här. I infrastruktur vyn befinner sig den service-orienterade 
arkitekturen som bygger upp samhällets infrastruktur. 
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4 Service-orientering ur ett 
säkerhetsperspektiv 

Vi kommer i detta kapitel bygga upp ett säkerhetsperspektiv för service-
orienteringen. Detta lägger grunden till vår säkerhetsmodell för den service-
orienterade affärsmiljön. Först presenteras allmän säkerhetsteori vilken 
belyser viktiga komponenter för all typ av informationssäkerhet, säkerhet 
i distribuerade miljöer samt säkra elektroniska affärer. Därefter riktar vi 
oss mot service-orienterad säkerhet och dess delar. Avslutningsvis görs en 
analys i syfte klargöra den service-orienterade säkerheten genom eller med 
hjälp av den allmänna säkerhetsteorin.  

 

4.1 Allmän säkerhetsteori 
4.1.1 Informationssäkerhet 
Information är idag en viktig resurs för alla organisationer. Det är inte 
bara hemlig, känslig eller värdefull information som måste skyddas. 
Öppen information är oftast lika känslig vad gäller t.ex. obehörig 
förändring, det vill säga att informationen blir felaktig. Om informationen 
inte hanteras på rätt sätt kan både verksamhetens mål och framtida 
fortlevnad äventyras. (Statskontoret, 1997A) Figur 4.1.1 visar 
omfattningen av informationssäkerhetskontexten. 

 
 

FIGUR 4.1.1: INFORMATIONSSÄKERHETENS OMFATTNING (FRITT: STATSKONTORET, 1997A) 
 
Informationssäkerhet innebär säkerhet vid hantering av information för 
önskad tillgänglighet, integritet, konfidentialitet samt spårbarhet (se 
nedan) och kan delas upp i administrativ säkerhet och IT-säkerhet (Keisu, 
1997). 
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4.1.1.1 Administrativ säkerhet 
Administrativ säkerhet uppnås huvudsakligen genom definiering av 
administrativa regler och rutiner för styrning och kontroll av IT-
resurserna (Keisu, 1997; Statskontoret, 1997A). Administrativ säkerhet 
kan alltså fungera som ett komplement till en teknisk skyddsåtgärd men 
också fungera som en skyddsåtgärd i sig. (Statskontoret, 1997A) Den 
administrativa säkerheten är minst lika viktiga som den tekniska. Vilken 
nytta gör t.ex. ett behörighetskontrollsystem om det inte finns en tydlig 
ansvarsfördelning vad gäller hur och vilka nya användare som får läggas 
till och uppdateras? Den tekniska säkerheten och den administrativa 
säkerheten kompletterar alltså i de flesta fall varandra. De administrativa 
skyddsåtgärderna består således i stor utsträckning av dokumentation, 
som beskriver de regler och rutiner som ska gälla för olika delar av den 
verksamhet som berörs av IT-stödet, både i utvecklingsskedet och under 
systemets drift- och förvaltningsfas. Ett exempel på en viktig 
administrativ säkerhets- eller skyddsåtgärd är säkerhetspolicyn 
(Statskontoret, 1997A).  
 
Säkerhetspolicyn, är en samling regler som definierar hur olika 
säkerhetsmässiga verksamhetsmål ska uppnås. I första hand slår policyn 
fast vad som är tillåtet och vad som inte är det (Maiwald & Sieglein, 
2002). Säkerhetspolicyn innehåller regler och riktlinjer för att via 
säkerhetsmekanismerna kontrollera och reglera informationsflödet i 
systemet. Riktlinjer har en mer konkret inriktning och ska garantera en 
enhetlig tillämpning av en viss policy inom organisationen. Ett sätt att 
skapa riktlinjer är att för varje punkt i policyn besvara frågorna: Vad, När, 
Varför, Vem och Hur. (Keisu, 1997; Statskontoret, 1997B) En noga 
utarbetad, kommunicerad och accepterad säkerhetspolicy utgör en 
mycket god grundmur på vilken andra mervärden kan byggas (Mitrovic, 
2002). 
 
4.1.1.2 IT-säkerhet 
IT-säkerhet, handlar om säkerhet i IT-system och kan delas upp i 
datasäkerhet och kommunikationssäkerhet (Keisu, 1997). Datasäkerhet 
innebär skyddande av data och system mot obehörig åtkomst och 
obehörig eller oavsiktlig förändring eller störning vid databehandling 
(Keisu, 1997). Kommunikationssäkerhet, är säkerhet i samband med 
överföring av information eller styrsignaler och syftet är att förhindra att 
känslig information kommer obehöriga till del, att den förvanskas eller 
inte når mottagaren, men också att missledande information eller signaler 
introduceras i kommunikationen eller systemet (Keisu, 1997).  
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Konfidentialitet, autentisering, meddelandeintegritet och oavvislighet har 
länge betraktats som nyckelkomponenter när det gäller säkra 
kommunikationer men numera ses även tillgänglighet och 
behörighetskontroll som viktiga inslag (Kurose & Ross, 2003). 

4.1.2 Säkerhetens mål, krav eller komponenter 
Informationssäkerhet innebär, som ovan nämnts, att tillgodose 
säkerhetsbehov vid hantering av information för önskad tillgänglighet, 
integritet, konfidentialitet samt spårbarhet. O´Neill et al (2003) menar att 
en indelning av informationssäkerhet i logiska komponenter gör den 
enklare att förstå och därmed enklare att tillämpa. De menar vidare att de 
logiska komponenterna för informationssäkerhet är konfidentialitet, 
autentisering, auktorisering, integritet, oavvislighet, avskildhet och 
tillgänglighet och att dessa är de delar man behöver ta hänsyn till när man 
designar ett säkert system. 
 
4.1.2.1 Tillgänglighet 
Tillgänglighet, säkerställer att behöriga användare har tillgång till de 
resurser de är behöriga till i rätt tid och omfattning (Keisu, 1997). Olika 
verksamheter ställer givetvis skilda krav på tillgängligheten i IT-systemen 
(Statskontoret, 1997b). Mikaelsen och Borgesen (2002) menar att 
tillgänglighet definierar vem som har tillgång till informationen och hur 
enkelt det ska vara att få denna tillgång. Exempel på säkerhetsåtgärder för 
att uppnå tillgänglighet är; aktiv systemövervakning så att avbrott snabbt 
upptäcks och rapporteras och/eller etablering och upprätthållande av 
alternativa kommunikationsvägar. 
 
4.1.2.2 Konfidentialitet 
Konfidentialitet, ska säkerställa att ingen obehörig person kommer åt den 
information som finns i informationssystemet (Keisu, 1997). Benämns 
sekretess av bland andra Oscarsson (2001) och definieras där såsom att 
information och informationshanterande resurser är tillgänglig endast för 
behöriga användare. IT-systemets data/information och program skyddas 
så att de inte avsiktligt eller oavsiktligt görs tillgängliga eller avslöjas för 
obehöriga eller utnyttjas på ett otillåtet sätt (Statskontoret, 1997A). 
Innehållet i ett informationsobjekt (eller ibland även dess existens) får inte 
göras tillgängligt eller avslöjas för obehöriga (Mitrovic, 2002). Ett av de 
viktigaste ändamålen med säkerhet är i allmänhet att upprätthålla 
konfidentialiteten (Mikaelsen & Borgesen, 2002). 
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Konfidentialitetsaspekten att en oauktoriserad part som fångar in ett 
meddelande inte kan förstå dess innehåll på grund av någon form av 
maskering är enligt Kurose och Ross (2003) den vanligaste uppfattningen 
av säker kommunikation men påpekar samtidigt att det finns flera saker 
att tänka på såsom exempelvis autentisering (se kapitel 4.1.2.5). 
 
Konfidentialitet står i nära relation med avskildhet, som handlar om att 
du bara kan se information som du är auktoriserad att se och att andra 
aktörer inte ser information som de inte är auktoriserade för att se 
(Johnston, 2004). 
 
Exempel på åtgärder som kan tillgodose krav på konfidentialitet är: 
 

• Autentisering av sändare respektive mottagare av information. 
• Behörighetskontroll för tillgång till resurs i IT-stödet såsom 

applikationsprogram, databashanterare etc. 
• Behörighetskontroll för att läsa data i en databas. 
• Kryptering av information (se kap 4.1.2.6). 
 

4.1.2.3 Integritet 
Integritet, eller dataintegritet omnämns av Keisu (1997) som riktighet och 
säkerställer att data inte ändras eller modifieras. Producerad information 
ska vara korrekt, aktuell, begriplig och konsistent (Statskontoret, 1997A; 
NIST, 1995). Det betyder att vara säker på informationen är korrekt eller 
att källan till informationen är den påstådda källan (Mikaelsen & 
Borgesen, 2002). Säkerhetskravet innebär att data skyddas mot obehörig 
ändring eller förfalskning under lagring eller kommunikation. Det är inte 
så att informationen inte går att försöka påverka utan att om ett försök 
eller en påverkan skulle ske så kan den upptäckas (O´Neill, 2003). 
 
Exempel på åtgärder som kan tillgodose krav på integritet är: 

• Digital signatur (se kap 4.1.2.6) för säker identifiering av utställare 
av information samt skydd mot förändring och förnekande. 

• Behörighetskontrollsystem 
• Kryptering av information. 

 
På IT-säkerhetsområdet diskuteras ibland två aspekter på integritet; 
dataintegritet och systemintegritet (NIST, 1995). Den första handlar om 
det vi nämnt ovan i form av kravet att ingen obehörig förändring av data 
får ske. Den andra innehåller kravet att systemet ska utföra de uppgifter 
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som det är avsett för på ett opåverkat sätt skyddat från medveten, 
omedveten eller oavsiktlig manipulation av systemet (NIST, 1995). 
 
Konfidentialitet och integritet är två viktiga aspekter för alla säkra system 
och kan uppnås på flera sätt men den mest uppenbara och allra mest 
använda teknologin är dock konceptet för asymmetrisk kryptering 
(Leune, 2004). Digitala signaturer är som ovan nämnts ett sätt att uppnå 
integritet. Den digitala signaturen överförs exempelvis tillsammans med 
informationen och den mottagande parten kan verifiera såväl innehållets 
integritet som avsändaren. Konfidentialitet och integritet kan också 
underlättas med hjälp av behörighetskontrollfunktioner eller system vilka 
också kan bidra med spårbarhetsfunktioner. Mitrovic (2002) menar att 
tillgänglighet, konfidentialitet och integritet utgör fundamentet för all IT-
säkerhet. 
 
4.1.2.4 Spårbarhet 
Spårbarhet, eller ansvarskyldighet som det även kallas, innebär att 
verksamheten och tillhörande system ska innehålla funktioner som gör 
det möjligt att entydigt härleda utförda operationer till enskilda individer 
(Mitrovic, 2002). Bra identifierings- och autentiseringsfunktioner samt 
loggfunktionen är de klassiska skyddsåtgärderna för att uppfylla kraven på 
spårbarhet. Digitala signaturer kan ytterligare öka möjligheterna till 
spårbarhet. (Statskontoret, 1997C) Exempel på operationer som bör 
spåras är förändringar av systeminställningar, mottagande eller sändande 
av en informationsmängd och/eller utförda förändringar i olika 
dokument (Statskontoret, 1997B). 
 
Övervakning, innebär att kontinuerligt samla in information om de 
operationer som utförts i ett system så att de kan utnyttjas för att uppnå 
spårbarhet. Loggning är ett mycket vanligt sätt för att genomföra denna 
typ av övervakning. 
 
Oavvislighet, innebär att en upphovsman i efterhand inte kan förneka att 
han/hon har skickat eller mottagit ett meddelande exempelvis ett 
kontrakt eller till att ha använt en systemresurs. Användaren kan heller 
inte förneka att han/hon har deltagit i eller orsakat en handling. 
Autentiseringen av användare möjliggör oavvislighet tillsammans med 
loggningen. Finns det möjligheter att logga in under falsk identitet får 
man brist på korrekt spårbarhet. Det kan också leda till obehörig åtkomst 
och information kan t.ex. obehörigt modifieras. (Statskontoret, 1997C) 
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Exempel på åtgärder för att säkerställa spårbarhet är att: 
 

• Förändringsskydd införs i form av en digital signatur eller 
motsvarande som säkerställer att informationen inte förändrats 
sedan skyddet aktiverats. 

• Bevara transaktionsloggar och systemloggar på ett betryggande sätt. 
• Underhålla rutiner som säkerställer möjlighet till åtkomst av 

informationen under hela arkiveringstiden, t.ex. vid systembyten 
eller förändring av krypteringsnycklar. 

 
4.1.2.4 Autentisering 
Autentisering, eller identifiering och verifiering som det också brukar 
kallas är första steget i behörighetskontrollen (Karlsson, 1997). 
Autentiseringsfunktionen besvarar frågan; vem, samt verifierar att ”vem” 
är den ”vem” utger sig för att vara. Korrekt identifiering och autentisering 
är grundläggande i alla säkerhetskomponenter och om en användare har 
lyckats kringgå autentiseringsfunktionen kan andra säkerhetsfunktioner 
förlora i styrka, exempelvis funktioner för åtkomstkontroll och loggning 
(Statskontoret, 1997A). De menar att om man inte kan lita på 
identifierings- och autentiseringsfunktionen kan man heller inte begränsa 
åtkomsten till resurser på ett korrekt sätt eller bevisa något med 
loggfunktionen. Vid säker kommunikation har autentiseringen en central 
roll eftersom parterna vill kunna vara säkra på att de kommunicerar med 
varandra (Kurose & Ross, 2003). 
 
Autentiseringsprocessen omfattar att samla in någon unik information 
från klienten och det finns enligt Kovari et al (2002) tre huvudsakliga sätt 
att göra detta på:  
 

• Kunskapsbaserad autentisering, exempelvis användarnamn och 
lösenord 

• Nyckelbaserad autentisering, exempelvis krypteringsnycklar eller 
kortnycklar 

• Biometrisk autentisering, exempelvis fingeravtryck, röstmönster eller 
DNA 

 



Kapitel 4  Service-orientering ur ett 
säkerhetsperspektiv 

 

 167

 
Statskontoret (1997C) beskriver dessa tre tekniker för autentisering av 
användare eller andra resurser såsom: 
 

• Något man VET (d.v.s. ett lösenord, personlig kod/PIN, eller en 
kombination av fakta från en persons bakgrund). 

• Något man HAR (d.v.s. ett kännetecken18 eller bevis eller en 
krypteringsnyckel). 

• Något man ÄR (d.v.s. biometriska egenskaper som fingeravtryck 
eller röstmönster). 

 
En kombination av ovan nämnda autentiseringsmetoder är också 
tänkbart menar Kovari et al (2002) och ett exempel på detta är digitala 
certifikat som kombinerar kunskapsbaserad och nyckelbaserad 
autentisering. 
 
Om autentiseringen av en identitet sker med hjälp av kryptografisk 
algoritm och tillhörande hemlig nyckel kallas den för stark autentisering 
(Mitrovic, 2002). BKS sänder ett slumptal till den användare som ska 
autentiseras och han/hon krypterar slumptalet med sin privata eller 
hemliga nyckel. Informationen som krypteras kan också innehålla en 
tidsvarierande parameter. Vanliga tidsvarierande parametrar är 
löpnummer eller någon typ av tidsstämpel. Den krypterade informationen 
skickas sedan tillbaka och BKS (mottagaren) verifierar identiteten genom 
att kryptera med den delade hemliga nyckeln eller alternativt genom att 
dekryptera med motpartens publika nyckel. Resultatet jämförs sedan med 
ursprungsvärdet. (Statskontoret, 1997C) Om dessa två värden är lika 
anses parten autentiserad. 
 
4.1.2.5 Auktorisering 
Auktorisering, eller access-, behörighetskontroll innebär fastställande eller 
godkännande av åtkomsträttigheter vilka tillåter en autentiserad 
användare att utnyttja olika systemresurser på ett visst, reglerat sätt 
(Mitrovic, 2002). Auktoriseringen reglerar alltså tillgången till olika 
systemresurser. Behörigheten för användaren styrs i allmänhet av en 
speciell auktoriseringspolicy och kan vara knuten till en användare eller 
resurs. Autentiseringen och auktoriseringen sker ofta tillsammans med 
loggning i ett behörighetskontrollsystem (BKS). I fleranvändarmiljöer är 

                                         
18 Den engelska benämningen för detta kännetecken eller bevis är ”token” 
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identifiering, behörighetskontroll och loggning de viktigaste funktionerna 
(Karlsson, 1997).  
 
Det finns ett flertal sätt att se på access-, behörighetskontroll och några av 
dem nämns nedan (Camelot, 2001): 
 

• Användarbaserad accesskontroll (UBAC) 
• Rollbaserad accesskontroll (RBAC) 
• Policybaserad accesskontroll även kallad regelbaserad accesskontroll (RSBAC) 
• Innehållsberoende accesskontroll (CDAC) 
• Kontextbaserad accesskontroll (CBAC) 
• Vybaserad accesskontroll (VBAC) 
• Obligatorisk och valfri accesskontroll (MAC respektive DAC)  
 

4.1.2.6 Kryptering 
Kryptering har alltid använts för att förmedla känslig information. 
Kryptering innebär en omvandling av klartext till kryptotext medelst 
kryptosystem och aktuell kryptonyckel i syfte att förhindra obehörig 
åtkomst av konfidentiell information (Mitrovic, 2002). Kryptotekniker 
tillåter en avsändare att maskera ett meddelande så att en inkräktare inte 
kan tillgodogöra sig någon information från det infångade meddelandet 
(Kurose & Ross, 2003). Kryptering är en effektiv åtgärd för att i samband 
med datakommunikation eller lagring skydda informationen mot insyn, 
avlyssning och förändring. Den enklaste formen av kryptering använder 
en hemlig algoritm för att kryptera respektive dekryptera en datamängd. 
Styrkan i denna metod bygger främst på att algoritmen hålls hemlig. Vill 
man uppnå en högre nivå av säkerhet anses s.k. öppna algoritmer vara 
lösningen. Med öppen algoritm menar man att algoritmen är känd, varvid 
säkerheten bygger på att en krypteringsnyckel hålls hemlig.  Nyckeln byts 
sedan ut med jämna mellanrum. Det är enklare/effektivare att byta ut 
nycklar än att hitta på nya krypteringsalgoritmer. (Statskontoret, 1997C) 
 
Kryptering kopplas traditionellt till en metodik för att hålla data hemligt 
men modern kryptografi kan användas för fler säkerhetsfunktioner såsom 
digitala signaturer och för att säkerställa att data inte blivit förändrad 
(NIST, 1995). Kännetecknet för kryptering har ofta varit att såväl 
avsändare som mottagare har samma kunskap om krypteringsförfarandet. 
När så är fallet kallas krypteringsförfarandet symmetrisk kryptering vilket 
innebär att samma krypteringsalgoritm används tillsammans med en exakt 
likvärdig krypteringsnyckel vid kryptering respektive dekryptering 
(Karlsson, 2000). 
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Symmetriska algoritmer där parterna delar en hemlig nyckel, exempelvis 
AES19, behövs för att uppnå hög konfidentialitet. Dessa algoritmer kan 
även i någon grad ge integritet och autenticitet men de är mindre lämpade 
för oavvislighet. Akilleshälen för de symmetriska algoritmerna är 
emellertid distributionen av nycklar. (Kuhn et al, 2001) Ofta använder två 
kommunicerande aktörer en specifik nyckel, och då endera parten vill 
kommunicera med en tredje part används ytterligare en nyckel. Det gör 
att det behövs ett nyckelpar för varje kommunicerande par vilket i sin tur 
får till följd att behovet av krypteringsnycklar blir väldigt stort. 
Nyckeladministrationen kan därmed bli synnerligen omfattande och 
många gånger på gränsen till ohanterlig. (Karlsson, 2000) Figur 4.1.2 visar 
hur ett scenario med symmetrisk kryptering ser ut. 

 
FIGUR 4.1.2: SYMMETRISK KRYPTERING (KARLSSON, 2000) 

 
Asymmetrisk kryptering innebär att samma krypteringsalgoritm används 
men tillsammans med olika nycklar för kryptering respektive dekryptering 
(Karlsson, 2000). Denna typ av kryptografi brukar även kallas för publik 
nyckel kryptering (Kuhn et al, 2001). Vid denna typ av kryptering består 
nyckelparen av en publik öppen nyckel och en privat hemlig nyckel och 
den krypterade informationen kan enbart dekrypteras med den 
korresponderande nyckeln i paret (Karlsson, 2000). Det går alltså inte att 
använda samma nyckel för både kryptering och dekryptering. Principen är 
vidare att den publika nyckeln ska vara tillgänglig för alla medan den 
privata endast ska vara tillgänglig för nyckelinnehavaren. De publika 
nycklarna distribueras sedan via öppet tillgängliga kataloger eller lager 
vilket i hög grad förenklar distributionen; exempel på vanliga sådana 
kataloger är LDAP-servrar eller X-500 kataloger (Karlsson, 2000). 
Potentiellt kan dessa kataloger komma att hantera enorma mängder 
nycklar varför identiteten på innehavaren och dennes publika nyckel 
måste vara otvetydig (Karlsson, 2000). För att lösa bland annat detta; 
bäddas den publika nyckeln in tillsammans med en del annan information 
och bildar ett certifikat (Karlsson, 2000). En nackdel med asymmetriska 

                                         
19 Advanced Encryption Standard (Kurose & Ross, 2003) 
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algoritmer är dock att de i sammanhang där kraven på konfidentialitet är 
stora, exempelvis militära, anses vara något mer lättforcerade än sina 
symmetriska släktingar (Karlsson, 2000; (Kuhn et al, 2001)). Den 
vanligaste algoritmen för asymmetrisk kryptering tillika den som i stort 
sätt blivit synonym med krypteringstypen är RSA20-algoritmen (Kurose & 
Ross, 2003). Figur 4.1.3 visar hur ett scenario med asymmetrisk 
kryptering ser ut. 
 

 
FIGUR 4.1.3: ASSYMMETRISK KRYPTERING (KARLSSON, 2000) 

 
Digitala signaturer uppfyller samma grundbehov som en signatur på ett 
pappersdokument vilket knyter informationen till en specifik utfärdare. I 
den fysiska världen skulle en förändring av informationsinnehållet 
upptäckas på grund av fysisk åverkan på pappret. I den digitala världen 
förses den ursprungliga informationen, som inte får förvanskas och vars 
autenticitet eller äkthet skall knytas till en speciell identitet eller användare, 
med en digital signatur. Själva signeringen av en informationsmängd 
fungerar så att den bearbetas av en hashingalgoritm, exempelvis 
HMAC21, vilken genererar en check- eller hashsumma som ofta benämns 
message digest (MD). (Karlsson, 2000) MD:t kan liknas vid ett 
fingeravtryck av informationsmängden vilket kan reproduceras av alla 
med samma informationsström men det är praktiskt taget omöjligt att 
producera ett likadant fingeravtryck med en förändrad 
informationsmängd (Kuhn et al, 2001). I nästa steg krypteras MD:t med 
avsändande parts privata nyckel varvid informationen överförs i klartext 
till mottagande part tillsammans med det krypterade MD:t (Karlsson, 
2000). Figur 4.1.4 visar hur ett scenario för digital signering. 
 

                                         
20 RSA-algoritmen är namngiven efter sina fädrer Ron Rivest, Adi Shamir och Leonard 
Adleman (Kurose & Ross, 2003) 
21 Hash-based Message Authentication Code (Kuhn et al, 2001), Läs mer på exempelvis 
http://www.acm.jhu.edu/~upe/member_sites/zarfoss/HMAC.html#HMAC 
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FIGUR 4.1.4: DIGITAL SIGNERING MED HASHING (KARLSSON, 2000) 

 
När mottagaren sedan har tagit emot meddelandet och dekrypterat det 
med den publika nyckeln samt omberäknat MD:t med samma 
hashingalgoritm som tidigare använts få mottagaren, om checksummorna 
överensstämmer, reda på två saker; nämligen att integriteten bibehållts vid 
överföringen samt autenticiteten för den avsändande parten.  Figur 4.1.5 
visar detta scenario. 
 

 
 

FIGUR 4.1.5: AUTENTICITET OCH INTEGRITET MED DIGITAL SIGNERING (KARLSSON, 2000) 

 
Digitala signaturer kan även användas för att uppnå oavvislighet vilket 
visas i figur 4.1.6. Karlsson (2000) menar att det finns en mycket nära 
relation till förfarandet när det gäller skydd av autenticitet och integritet 
med hjälp av digital signering. Oavisligheten realiseras genom att förse 
meddelandet med den digitala signaturen med loggningsinformation i 
form av en specifik meddelandeidentitet och en tidstämpel. Genom dessa 



Kapitel 4  Service-orientering ur ett 
säkerhetsperspektiv 

 

 172

tre element kan sedan verifiering av att en viss part överfört ett specifikt 
meddelande vid en viss tidpunkt. 
 

 
 

FIGUR 4.1.6: OAVVISLIGHET MED DIGITAL SIGNERING (KARLSSON, 2000) 

 
Karlsson (2000) beskriver även ett scenario där symmetrisk kryptering 
kombineras med asymmetrisk kryptering för att uppnå ett högt 
konfidentialitets- eller sekretesskydd i kommunikationen. Detta scenario 
beskrivs i figur 4.1.7. Den känsliga informationen som ska överföras 
krypteras med en slumpvis vald symmetrisk sessionsnyckel X. Därefter 
krypteras denna sessionsnyckel X med den mottagande partens publika 
asymmetriska nyckel, följt av att den krypterade informationen överförs 
tillsammans med den krypterade sessionsnyckeln. Kombinationen av de 
olika krypteringstyperna löser distributionsproblematiken när det gäller 
symmetriska nycklar samtidigt som den tillåter högsta 
konfidentialitetsskydd för känslig information. Karlsson (2000) 

 
 

FIGUR 4.1.7: KOMBINATION AV ASYMMETRISK- OCH SYMMETRISK KRYPTERING (KARLSSON, 
2000) 
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Ovanstående krypteringsprinciper används, enligt bland andra Karlsson 
(2000) och Kurose och Ross (2003), genomgående i olika 
implementationer såsom VPN, PGP, S/MIME, SSL, TLS med flera och 
det som skiljer dem åt är val av krypteringsalgoritmer, nyckellängder, 
krypteringsproceduren, vad som skall skyddas etc. 

4.1.3 Hot, Sårbarhet, Risk och Säkerhetsskydd 
För att kunna införa effektiv IT-säkerhet, antingen för en enskild IT-
resurs eller för hela organisationen, är det nödvändigt att känna till vilka 
hot som finns mot systemet, vilka brister systemet har och hur sårbart det 
är. Denna kunskap är nödvändig för att kunna välja de mest relevanta och 
kostnadseffektiva säkerhetsåtgärderna. (Statskontoret, 1997A) Ett hot kan 
exempelvis beskrivas som alla oönskade händelser som kan störa 
verksamheten (Lundin Andersson, 1997) eller en handling eller händelse 
som kan komma att skada en IT-resurs exempelvis information eller 
applikation (Statskontoret, 1997A). Hotbilden mot en resurs utgörs vidare 
av ett eller flera hot Oscarsson (2001; se figur 4.1.8). 
 

HOTBILD

Hot 1 Hot 2

Hot 3 Hot 4

Hot 5

 
 
FIGUR 4.1.8: HOTBILD (FRITT: OSCARSSON, 2001) 

 
Hoten kan enligt Statskontoret (1997A) komma från olika håll. Till 
exempel: 

• olyckor, hårdvaruhaveri, programvaruhaveri och miljöfaror 
• obehörig användning av behörig personal 

obehörig användning av obehöriga personer som skaffar sig åtkomst till 
systemet via obehöriga metoder 
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Oscarsson kritiserar denna något mänskligare inriktning i synen på hot 
och definierar därefter hot såsom:  

”Oönskade handlingar eller händelser, som utförs eller orsakas av 
människor, av människan skapade artefakter eller naturliga fenomen och 
som antas kunna riktas mot aktuell tillgång” 

En brist innebär i sin tur att det finns en eller flera svagheter i exempelvis 
verksamheten, dess rutiner, programvaror eller utrustning (Lundin 
Andersson, 1997). En sårbarhet är en punkt där ett hot kan skada systemet 
(Statskontoret, 1997A). Sårbarhet kan således vara en brist i 
organisationen som ett hot kan utnyttja för att åstadkomma verkan, vilket 
definieras av NIST (1995) som den direkta konsekvensen ett hot eller 
incident22, avsiktligt eller oavsiktligt, har på en resurs när det/den 
realiseras exempelvis genom att en säkerhetsbrist i programvaran gör att 
den slutar fungera. Risken är sannolikheten för att hoten ska realiseras 
(Statskontoret, 1997A). Kärndelarna i en risks uppbyggnad är hot och 
konsekvens (Maiwald & Sieglein, 2002).  
 
En risk beskrivs i Oscarsson (2001) som en produkt av konsekvens och 
sannolikhet/frekvens:  

R = S * s/f 
Där R står för risk, S för potentiell skada, s för sannolikhet och f för 
förväntad frekvens. Risk kan därmed också uttryckas som förväntad 
skada, eftersom R är produkten av S omfattning och förväntningen av att 
S ska inträffa. Sannolikhet kan uttryckas på en skala mellan 0 och 1 där 0 
är ingen sannolikhet och 1 är 100 procents sannolikhet, medan frekvens 
kan vara från 0 och uppåt. Frekvensbegreppet kan användas för att tala 
om nu- eller dåtid, men i anslutning till risk är det bara framtida 
frekvenser som avses eftersom riskbegreppet handlar om ett framtida, 
tänkt, tillstånd. En skada kan anges i lämplig enhet, oftast sker detta i 
ekonomiska termer. För att R = 0 måste S och/eller s/f vara = 0. Om en 
incident leder till en allvarlig skada föreligger ingen risk om sannolikheten 
att incidenten ska inträffa är obefintlig och vice versa. (Oscarsson, 2001) 
 
Figur 4.1.9 relaterar de i detta avsnitt behandlade begreppen till varandra. 
 

                                         
22 En incident kan vara vad som helst från olika typer av driftavbrott, skadlig kod eller 
dataintrång. (Lundin Andersson, 1997) Oscarsson (2001) benämner en händelse som 
påverkar en tillgång på ett icke 
önskvärt sätt för incident. 
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FIGUR 4.1.9: HOT – BRIST – VERKAN - RISK RELATIONER (FRITT: OSCARSSON, 2001) 
 
4.1.3.1 Attackprocessen och vanliga attacker 
Säkerhetsskydd är den sammanfattande benämningen på åtgärder som 
hindrar eller försvårar för hot mot en verksamhets säkerhet och/eller 
integritet (Lundin Andersson, 1997). Säkerhetsskyddet finns alltså där i 
syfte att minimera risken att ett hot realiseras. Galin (2004) benämner 
dessa risk- eller hotreducerande åtgärder riskhanteringsaktioner. Skyddet 
kan börja byggas när förståelse för hur en attack23 genomförs och vad 
angriparen gör för att utsätta ett system för fara har uppnåtts. (Cole, 
2001) Ett välkänt militärt ordspråk är ”känn din fiende” och detta 
kommer väl till pass vid säkerhetsarbete. 
 

 
FIGUR 4.1.10 ATTACKPROCESSEN (FRITT: MEIER ET AL, 2003) 

 
Figur 4.1.10 visar en schematisk bild över den grundläggande metodik 
som används vid hacker-attacker. De olika delprocesserna behöver dock 
inte göras i en följd utan de kan som pilarna visar behöva göras om eller 

                                         
23 Ordet attack används även ofta synonymt med exploatering av ett system. 
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behandlas under olika lång tid. En kartläggning kan exempelvis ske under 
en mycket lång tid medan penetreringen av systemet eller funktionen tar 
mycket kort tid. 
 
Kartläggning och värdering av det potentiella målet görs ofta samtidigt. 
Första steget är att angriparen undersöker målet för att identifiera och 
analysera dess egenskaper. Dessa egenskaper kan innefatta kompatibla 
system-, nätverkstjänster och protokoll samt potentiella svagheter och 
angrepps/accesspunkter. Den insamlade informationen används sedan 
för att planera en initial attack. Efter att angriparen undersökt det 
potentiella målet är nästa steg att bearbeta och penetrera. Om nätverket 
och servern/värddatorn inte har några säkerhetsbrister och därmed är 
säkrade är operativsystemet eller applikationen nästa mål. För att angripa 
detta är den vanligaste vägen att använda samma ingång som behöriga 
användare. Det kan exempelvis ske genom applikationens 
inloggningsfunktion eller någon annan som inte kräver autentisering. 
(Meier et al, 2003; Cole, 2001) 
 
När en angripare lyckats få tillgång till applikation eller nätverket är nästa 
steg att öka befogenheterna eller rättigheterna. Det kan ske exempelvis 
genom att stoppa in kod i applikationen eller genom operativsystemet. 
Den typ av behörighetsnivå som eftersöks är vanligtvis 
administratörsnivån. Om angriparen lyckats öka sina befogenheter 
försöker angriparen antagligen att förenkla nästa åtkomst och dölja alla 
spår efter den första. Det kan ske genom så kallade bakdörrsprogram, 
trojaner eller att skapa särskilda konton på värddatorn. Spåren döljs 
exempelvis genom att radera loggar och/eller genom användning av 
speciella ”kurragömma” program. Angripare som inte lyckas få den 
tillgång till den eller de resurser de eftersökt kan ibland rikta en mängd 
blockerings- eller DOS24-attacker för att förhindra att tjänsten används. 
Det finns givetvis även de angripare vars mål enbart varit att utföra denna 
typ av attack. (Meier et al, 2003; Cole, 2001) 
 

                                         
24 DOS står för Denial Of Service och en sådan attack är ett vanligt sätt att störa 
tillgänglighet till ett system eller tjänst. 
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Som avslutning på detta avsnitt nämns här några exempel på vanliga 
attacker (Cole, 2001): 
 

• Aktiva attacker: 
o DOS-attacker 
o Inbrott  

 för intelligent insamling 
 för att använda resurser 
 med falsk identitet 

• Passiva attacker: 
o Informationsinsamling/Avlyssning av 

 Identiteter och lösenord 
 Nätverkstrafik 
 Känslig information 

 
4.1.3.2 Multinivåsäkerhet och skyddskaraktärer 
Det finns ingen patentlösning eller ”silver bullet” som Cole (2001) 
uttrycker saken när det gäller säkerhetsskydd. Säkerhetsskyddet bör 
byggas enligt flerskiktsprincipen vilket gör att en attack kan rapporteras, 
fångas upp och stoppas alternativt skadebegränsas även om den bryter 
igenom den första försvarslinjen. Det fungerar enligt samma princip som 
när vi ska gå ut och det är riktigt kallt och ogästvänligt ute. Då är det 
tämligen självklart att vi tar på oss flera skikt av kläder för att skydda oss 
mot kylan och därmed minska risken för att frysa i den kalla miljön. 
Konceptet att skapa en säker systemmiljö genom att implementera flera 
skikt av säkerhetslösningar kallar tex Cole (2001) och Brown (2004) för 
”försvar på djupet” (eng: defense in depth).  
 
För att skapa en multinivåsäkerhet eller ett försvar på djupet kan 
säkerhetsmekanismer med varierande skyddskaraktär uppbyggda i flera 
lager användas. Oscarsson (2001) nämner tre typer av karaktär hos 
skyddet tillika säkerhetsmekanismerna; förebyggande skydd, avvärjande 
skydd, korrigerande skydd. Förebyggande säkerhetsmekanismer är, enligt 
Oscarsson (2001), riktade mot omgivningen snarare än tillgången25 och 
reducerar på så vis potentiella hot. Avvärjande säkerhetsmekanismer 
(gränsskydd) försvårar eller förhindrar oönskat intrång eller påverkan, och 
minskar också sannolikheten eller frekvensen, exempel på detta skydd 
menar han är en brandvägg eller kryptering. Det korrigerande skyddet 

                                         
25 I samband med informationssäkerhet räknas till tillgångar en verksamhets information 
samt de resurser som används för att hantera informationen. (Oscarsson, 2001) 
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detekterar och korrigerar fel i systemen det vill säga reducerar skadorna av 
en redan inträffad incident. Han nämner antivirusprogrammet som 
reparerar virussmittade filer som exempel på denna karaktär av 
säkerhetsmekanism.  
 
Statskontoret (1997C) nämner även rapporterande skydd som en möjlig 
karaktärstyp men eftersom detta ofta är en möjlig egenskap av de övriga 
så menar Oscarsson (2001) att det rapporterande skyddet inte är en 
fristående karaktärstyp och som ett exempel på detta ger han en 
avvärjande säkerhetsmekanism såsom ett intrångsdetekteringssystem 
vilket i allmänhet avger ett larm när någon försöker göra intrång i ett 
system. 
 
Säkerhetsmekanismer av olika karaktär används alltså i syfte att minska 
sannolikheten för att ett hot ska realiseras till en incident, minska 
frekvensen av en incident, och/eller minska skadan av en inträffad 
incident. Om säkerhetsmekanismerna lyckas med att minska 
sannolikheten och frekvensen av ett hot eller en incident eller minska 
skadan av en inträffad incident så minskas också risken. (Oscarsson, 
2001) 

4.1.4 Säkerhetsmässig tillit 
Tillit och säkerhet är mycket tätt sammankopplade (Lamsal, 2001). 
Säkerhet handlar om förtroende och goda säkerhetsstrategier fokuserar på 
att etablera och behandla förtroende (Morrison, 2004). Organisationen 
måste ha förtroende för sina anställda, sina affärspartners och sina kunder 
när det gäller exempelvis betalningar, icke-spridning av information och 
tillmötesgående av företagspolicys (Howarth, 2005). Tillit kräver inte bara 
etablering av en relation genom autentisering och auktorisering utan även 
genom omsorg om partnerns säkerhet eftersom en bristande 
överensstämmelse mellan parterna när det gäller säkerhetsnivån kan 
tillföra hot och därmed ett ökat risktagande i relationen (Software AG, 
2005). De behöver alltså ha förtroende för sin, och kundernas, 
säkerhetsinfrastruktur med tillhörande säkerhetsmekanismer. Det kan 
exempelvis vara så att tilliten inte kan etableras om motpartens 
säkerhetsmekanismer inte uppfyller vissa krav eller har sitt ursprung hos 
en viss leverantör. 
 
Jøsang och Presti (2004) definierar förtroende på följande sätt: 
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”Trust is the extent to which one party is willing to depend on somebody, 
or something, in a given situation with a feeling of relative security, even 
though negative consequences are possible” 

Jøsang och Presti (2004) menar att risk och tillit är två verktyg för att fatta 
beslut i en osäker miljö och båda påverkar i olika utsträckning, beroende 
på sammanhang, de beslut som en agent fattar. Parterna måste besluta om 
de kan känna tillit till varandra under rådande omständigheter och utifrån 
respektive parts nu gällande policys exempelvis under gällande 
säkerhetspolicys och med nuvarande säkerhetsmekanismer hos parterna. 
Säkerhetsskyddets huvuduppgift är, som ovan nämnts, att på olika sätt 
bidra till att organisationens olika säkerhetsrisker reduceras i största 
möjliga utsträckning. Figur 4.1.11 visar hur riskerna kan ställas mot 
utfallet för de enskilda transaktionerna och utgöra ett underlag för 
bedömning om en tillitsfull relation26 kan ingås med motparten.  
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FIGUR 4.1.11: RISK- OCH FÖRTROENDEMATRISEN (FRITT: JØSANG OCH PRESTI, 2004) 

 
Om transaktionen baserat på tidigare historik eller en uppskattning 
bedöms hamna inom gränserna för förtroendezonen kan en 
förtroenderelation etableras för kontexten. En organisation kan i detta 
sammanhang utnyttja säkerhet som åtgärd för att minska åtminstone 
säkerhetsriskerna i transaktionerna och därmed i större utsträckning 
hamna inom tillitszonen. Säkerhet bidrar alltså till att organisationen 
oftare kan etablera tillitsfulla relationer med olika motparter. När det 
gäller etablerandet av elektroniskt förtroende är det enligt Karlsson (2000) 
i grund och botten fyra aspekter som olika säkerhetstjänster kan garantera 
och säkerställa; autenticitet, integritet, konfidentialitet och oavvislighet. 

                                         
26 Vi anser, liksom Shrivastava (2004), att en förtroenderelation har formen: A har 
förtroende för B när det gäller X under tidsskedet T. 
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4.1.4.1 Identitetshantering och den digitala identiteten 
Identitetshantering har starka kopplingar med hantering av säkerhet, 
förtroende och avskildhet för alla dessa aspekter är direkt eller indirekt 
inblandade vid hantering av identitetsinformation (Casassa Mont et al, 
2003). För att etablera förtroende behövs en stark modell för 
identitetshantering i organisationen (Morrison, 2004) så att identiteten för 
alla inblandade aktörer i affärsuppgörelsen kan styrkas på ett säkert, 
effektivt och pålitligt sätt (Howarth, 2005). Identiteten är också central 
för att kunna uppnå oavvislighet i sina system.  
 
Entiteter i den fysiska och digitala världen, exempelvis människor, 
systemenheter tjänster, etc, kan karaktäriseras och beskrivas med hjälp av 
attribut och egenskaper vilka kan användas för identifierings- och 
profileringsändamål (Casassa Mont et al, 2003). Den digitala identiteten 
kan därmed, liksom den personliga, anta lite olika former. Ett relativt 
vanligt sätt att beskriva anatomin hos den digitala identiteten är dock 
såsom tex Chong (2004) bygger upp bilden av den (se figur 4.1.12).  
 

Identifierare

Kreditiv

Kärnegenskaper

Kontext-specifika
egenskaper  

 

FIGUR 4.1.12: ANATOMIN HOS DEN DIGITALA IDENTITETEN (FRITT: CHONG, 2004) 

 
Identifieraren beskrivs av Chong (2004) såsom information som unikt 
identifierar parten inom en viss kontext. Det är alltså denna typ av 
information som talar om vem parten är exempelvis e-postadressen eller 
X500 namn. Kreditiven används sedan för att bevisa att identifieraren 
verkligen stämmer, det vill säga vid autentisering av den hävdade 
identiteten. Exempel på kreditiv kan vara lösenord eller ett nyckelbaserat 
certifikat såsom X509. Kärnegenskaper är information som beskriver 
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identiteten och kan användas för ett flertal affärs- eller 
applikationskontexter. Det kan exempelvis gälla kontaktinformation 
såsom adress och telefonnummer. Den sista beståndsdelen är 
kontextspecifika egenskaper vilka beskrivs av Chong (2004) som 
information som hjälper till att beskriva identiteten men som endast 
används inom en specifik kontext. Exempelvis så är finansiell status för 
identiteten intressant för banken men inte särskilt intressant för 
exempelvis vårdcentralen. 
 
Identitetshantering är viktigt i olika sammanhang, däribland företaget, e-
handel och myndigheter, för att underbygga affärsprocesser och olika 
tjänster samt för att möjliggöra digitala interaktioner och transaktioner 
(Casassa Mont et al, 2003). Chong (2004) menar att en definition av 
identitetshantering kan vara: 

“Identitetshantering är den samling affärsprocesser som tillsammans med 
understödjande infrastruktur används för att skapa, underhålla och 
använda digitala identiteter” 

När identiteten inte längre är aktuell att använda ska den annulleras för att 
inte kunna användas av obehöriga. Livscykeln för en digital identitet 
skulle då se ut såsom i figur 4.1.13. 
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FIGUR 4.1.13: DEN DIGITALA IDENTITETENS LIVSCYKEL (FRITT: CHONG, 2004) 
 
4.1.4.2 Den traditionella tillitsgrunden 
Den traditionella uppfattningen av säkerhet konkretiseras enligt Hartman 
et al (2003) av konceptet för tillitsgrund, TCB (eng: trusted computing 
base). Tillitsgrunden består av alla de hårdvaru- och mjukvarumekanismer 
vars ansvarsområde är att vidmakthålla de säkerhetspolicys som reglerar 
tillgången till olika resurser (DoD-STD 5200.28, 1985).  Hartman et al 
(2003) menar vidare att TCB:n vanligtvis implementeras inom ramarna 
för exempelvis operativsystemet där strikt kontroll över konfigurationen 
kan upprätthållas. Denna typ av arkitektur tillåter mycket hård säkerhet 
eftersom all trafik till resurserna måste gå genom TCB:n (se figur 4.1.14) 
och allting som befinner sig inom TCB:n kan man därmed hysa tillit till. 
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FIGUR 4.1.14: TILLITSGRUND ELLER TCB (FRITT: HARTMAN ET AL, 2003) 

4.1.5 Bedömning av säkerhetsbehov 
4.1.5.1 Säkerhetstriangeln 
Mikaelsen och Borgesen (2002) menar att valet av säkerhetsnivå i en 
organisation måste baseras på tre från varandra oberoende faktorer (se 
figur 4.1.15) och att vi aldrig kan välja att ha full tillgänglighet och full 
konfidentialitet på samma gång. Om konfidentialiteten är högsta möjliga 
får vi även svårt att kontrollera huruvida integriteten upprätthålls. 
Säkerhetstriangeln visar att om vi exempelvis vill ha full tillgänglighet till 
information så sker detta på bekostnad av något annat. En placering i 
säkerhetstriangeln ger endast en grov uppskattning på hur en verksamhet 
ser på sina säkerhetsbehov men kan ändå fungera som vägledning vid 
utformning av företagets grundskydd respektive tilläggsskydd. 
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FIGUR 4.1.15 – SÄKERHETSTRIANGELN (FRITT: MIKAELSEN & BORGESEN, 2002) 
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4.1.5.2 Riskbedömningar 
Riskbedömning ingår som en del i riskhanteringsprocessen vars syfte är 
att fastställa säkerhetsnivån för verksamhetens information och processer 
samt att skapa möjligheter för en kontinuerlig uppföljning. I den totala 
rikshanteringsprocessen ingår enligt NIST (1995) och Stoneburner et al 
(2004) följande tre delar: 
 

• Riskbedömningar vilket inkluderar identifiering och värdering av 
riskerna och deras konsekvenser samt att rekommendera 
alternativa riskreducerande åtgärder, d.v.s. säkerhetsåtgärder.  

• Att vidta åtgärder för att reducera riskerna till en godtagbar nivå 
genom att prioritera, implementera samt bibehålla de från 
riskbedömningen rekommenderade åtgärderna eller 
riskhanteringsaktionerna. 

• Att bibehålla risknivån och med detta menas det kontinuerliga 
utvärderingsarbetet av riskhanteringsprocessen och diskussionen 
kring huruvida riskerna befinner sig på en acceptabel nivå eller om 
ytterligare säkerhetsåtgärder måste vidtas. 

  
Riskanalyser är den mest vittsyftande av alla bedömningstyper och 
överväger informationssäkerhetens alla aspekter alltifrån konkreta till 
miljöbetingade, administrativa och tekniska skyddsåtgärder (Maiwald & 
Sieglein, 2002). Risk- och sårbarhetsanalyser utgör grunden för 
säkerhetsarbetet och resultaten från dessa används för att framställa de 
säkerhetsplaner som kontinuerligt ska uppdateras (Lundin Andersson, 
1997). Sårbarhetsanalysen är en analys som identifierar brister och 
svagheter i kontrollrutiner eller installerade skyddsåtgärder och 
rekommenderar skydds och andra åtgärder (Statskontoret, 1997B). 
Riskanalysen identifierar risker och hot samt bedömer konsekvenserna 
för en händelse för användarna, IT-verksamheten och organisationen 
som helhet (ibid.). Riskanalyser är mer omfattande än sårbarhetsanalyser 
eftersom de inte enbart tar hänsyn till sårbarheter av teknisk natur utan 
även tar hotbilden i allmänhet i betraktande (Maiwald & Sieglein, 2002). 
 
Det är viktigt att göra skillnad mellan olika typer av riskbedömningar och 
det finns i sammanhanget minst två typer att besinna enskilt; 
riskbedömningar avseende informationssäkerhet, med fokus enbart på 
risker som information och informationssystem löper, och avseende 
verksamheten, det vill säga risker som rör företaget som helhet (Maiwald 
& Sieglein, 2002). Informationssäkerhetsrisker är enligt dem en delmängd 
av verksamhetsrisker. 
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Riskanalys genomförs för att verksamheten ska få en välavvägd 
uppfattning om vilken säkerhetsnivå som krävs, vilka brister som måste 
åtgärdas och i vilken prioriteringsordning detta ska ske (Lundin 
Andersson, 1997). Analyserna är viktiga instrument för att ta fram 
innehållet i handlingsplanen för en verksamhet och ska vara vägledande 
vid klassning av IT-resurser, t.ex. informationsklassning, som i sin tur 
leder till lämpliga skyddsåtgärder (Statskontoret, 1997A). Galin (2004) 
menar att ett av de mest effektiva verktygen för identifiering och 
evaluering av mjukvarurisker är för ändamålet utformade checklistor. 
Omfattningen på analyserna kan variera kraftigt beroende på hur 
analysområdet har uppskattats och avgränsats. Det är skillnad på en stor 
IT-intensiv verksamhet med många användare och tunga applikationer, 
och en liten och väl definierad verksamhet (Lundin-Andersson, 1997). 
Den senare kan analyseras i sin helhet vid ett tillfälle, medan den förra 
måste delas upp i övergripande analyser och delanalyser (Lundin-
Andersson, 1997).  
 
En viktig punkt som inte heller får glömmas bort är den känsliga 
information som kommer fram i analyser och handlingsplaner. 
Analysresultaten är i allmänhet att betrakta som konfidentiell information, 
då de röjer olika typer av brister och säkerhetsluckor i verksamheten 
(Lundin-Andersson, 1997). För detta måste det finnas administrativa 
regler och policys som för alla andra dokument som behöver ha ett visst 
sekretesskydd. 
 
4.1.5.3 Informationsklassificering 
Mitrovic (2002) menar att det finns information som inte skadar företaget 
på något sätt om den sprids utanför företagets domäner; annan 
information ställer till med liten, eller begränsad, skada och ytterligare 
annan information kan orsaka mycket stor skada för företaget. Detta gör 
att han anser det vara klokt att klassificera informationen. 
 
Syftet med informationsklassificering27 är att fastställa i vilken omfattning 
informationen behöver skyddas, det vill säga fastställa säkerhetskraven 
samt ge underlag för att fastställa vilken skyddsnivå som behövs 
(Statskontoret, 1997B). Grundprinciperna är att informationen klassas 
med utgångspunkt från tillgänglighet, integritet och konfidentialitet 
(Lundin Andersson, 1997). Utöver dessa tre diskuteras även spårbarhet 
som en fjärde parameter; ytterligare andra låter dock detta falla in under 
                                         
27 Informationsklassificering kallas ibland även för integritets- och säkerhetsklassificering. 
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begreppet integritet (Cardholm, 2000). All information kan speglas från 
dessa vinklar, samtidigt som informationens skyddsnivå, vanligtvis 
graderade från ett till fyra, inom respektive begreppsområde skiftar över 
tiden. (Cardholm, 2000) I figur 4.1.16 visas detta samband 
 

 
FIGUR 4.1.16: INFORMATIONSKLASSNING ÖVER TIDEN (CARDHOLM, 2000) 

 
Cardholm (2000) menar att den bästa metoden för att hantera klassning 
av informationen är att utse informationsägare vars ansvar blir att sköta 
klassningen efter de regler som finns för organisationen. 
 
Skälet till att informationen behöver skyddas på olika sätt kommer enligt 
Statskontoret (1997B) från krav såsom lagar, t.ex. datalagen, 
sekretesslagen, säkerhetskrav, t.ex. föreskrifter från försvarsmakten eller 
myndigheter eller övriga krav, t.ex. krav inom företag eller medborgare 
som ska ha tillgång till information. 
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Klassificeringen sker enligt Statskontoret (1997B) i följande moment: 
 

• Avgränsning, där vital icke klassad information identifieras. 
Avgränsningen är viktig eftersom det inte finns något värde i att 
processen tar för lång tid. Information är ofta en färskvara. 

• Värdering av information vilken ska baseras på de konsekvenser 
som kan uppstå i verksamheten om den utsätts för exempelvis 
obehörig åtkomst eller felaktig förändring. Risk- och 
sårbarhetsanalyser är metoder för att upptäcka brister samt 
fastställa konsekvenser av en oönskad händelse. 

• Klassning där informationsägaren/systemägaren ansvarar för att 
bedömning och en gradering av informationen genomförs utifrån 
definierade regler, anvisningar samt gällande rättsliga krav. 

• Gradering vilken baseras på olika informationsklasser till vilka 
skyddsåtgärder och riktlinjer kopplas. 

 
Riktlinjerna för IT-säkerhet bör sedan delas in i nivåer så att de anvisar 
vilka skyddsåtgärder som är kopplade till en viss klass (Statskontoret, 
1997B). Det är även tänkbart att klassad information associeras med en 
viss användarroll vilket vi kan ha nytta av vid exempelvis 
behörighetskontroll om regleringen av behörigheter är rollbaserad. 
 
Lundin Andersson (1997) menar att den information som behöver klassas 
är: 
 

• Information för intern bruk, innefattar information som ägs av 
verksamheten men som kan få skadliga konsekvenser om den 
sprids. 

• Företagshemlig information, innefattar information som om den 
sprids på ett oönskat sätt kan medföra betydande ekonomisk eller 
annan skada med allvarliga konsekvenser för verksamheten. 

• Kvalificerat företagshemlig information, som om den röjs kan 
orsaka mycket stor skada för verksamheten exempelvis finansiell 
information som kan påverka företagets läge på marknaden eller 
information gällande affärskritiska processer. 

 
Informationsåtkomsten bör dock regleras på ett sådant sätt att det går att 
arbeta i flexibla konstellationer över globala öppna nät och egna mer 
slutna interna nät. Det ska vara möjligt att hantera de externa kontakter 
verksamheten har, men samtidigt att säkra olika typer av företagshemlig 
och kvalificerat företagshemlig information. (Lundin Andersson, 1997) 
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4.1.6 Säkerhetsnivåns kostnader 
Nivån för investeringar i säkerhetslösningar kan direkt relateras till den 
typ av information som utbyts och värdet av transaktionerna (RSA, 2004). 
Säkerhet kostar, både ekonomiskt och prestandamässigt, vilket man ska 
vara medveten om men bortser företagen från säkerhetsbehoven i sina 
system, kan givetvis enskilda interaktioner och processer genomföras 
snabbare och billigare. När säkerhets-, skyddsnivån är för låg, är dock 
risken stor att ett hot som realiseras, exempelvis i form av ett 
tillgänglighetsbortfall på grund av någon form av DOS28-attack, orsakar 
sådana förluster att denna prestanda och ekonomiska besparing äts upp 
av kostnaderna för skadeverkningarna. Fredholm (2002) menar att om en 
kalkyl som jämför kostnader för säkerhetslösningar med kostnader som 
skulle kunna uppstå ur riskerna så kommer priset för en hög 
säkerhetsnivå att vara motiverat. Det gäller dock att implementera rätt 
nivå på sitt säkerhetsskydd (se figur 4.1.17) eftersom det är en onödig 
kostnad att ha högsta möjliga säkerhetsskydd för öppen information i 
största allmänhet, exempelvis information från statliga myndigheter till 
medborgarna. 
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28 DOS står för Denial Of Service och en sådan attack är ett vanligt sätt att störa 
tillgängligheten till ett system eller tjänst. 
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FIGUR 4.1.17: RÄTT SÄKERHETSNIVÅ (FRITT: CLARKE, 2000) 

 
En av de största anledningarna till att olika företag inte ligger på en högre 
säkerhetsnivå beror till stor del på att när säkerhetsnivån ökar så 
reduceras affärsfunktionaliteten för systemen och det är den som håller 
företaget kvar i spelet/affärer (eng: in business). Ett svar på detta kan 
emellertid vara att affärsfunktionaliteten må hålla kvar företaget i 
spelet/affärer men avsaknad av säkerhet kommer att försätta företaget ur 
spel (eng: out of business). (Cole, 2001) 
 

 
 

 

FIGUR 4.1.18: SÄKERHET – FUNKTIONALITET – ANVÄNDBARHETSTRIANGELN (FRITT: COLE, 
2001) 

 
Vid uppbyggnad av säkra system är det kritiskt att genom 
säkerhetsmekanismerna minimera riskerna men samtidigt reducera den 
påverkan dessa har på den generella funktionaliteten och användbarheten 
hos systemen. Figur 4.1.18 visar polerna i den konstanta strävan efter att 
uppnå balans mellan säkerhet, funktionalitet och användbarhet. Den visar 
hur funktionaliteten och användbarheten minskar i takt med 
säkerhetsnivån (den svarta bollen i figuren) förändras mot ökad säkerhet. 
(Cole, 2001) En balans även i detta sammanhang måste därmed 
eftersträvas. 

4.1.7 Säkerhet i distribuerade miljöer 
Mångfalden hos distribuerade miljöer gör säkerheten i dem till en 
komplicerad fråga. (DCE, 2005) I ett distribuerat system utgörs 
applikationen av program på en grupp samverkande men autonoma 
datorer (Wiberg, 1999). Distribuerade system delar många av de 
säkerhetsfrågor som finns i fristående miljöer (Adams, 1996). Maloney 
(1996) menar att distribuerad säkerhet baseras på elementen autentisering, 
auktorisering, integritet, avskildhet och övervakning.  
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I ett distribuerat system krävs enligt Wiberg (1999) och Hartman et al 
(2003) att tillfredsställande rutiner för följande funktioner ingår: 
 

• Autentisering av kommunikationens parter  
• Säker kommunikationskanal 
• Accesskontroll till applikationen 
• Integritetsskydd för data 

 
Hartman et al (2003) lägger också till övervakning, delegering samt 
förtroende. 
 
Singh och Huhns (2005) menar att de tre allra mest centrala aspekterna 
som måste beaktas vid utveckling av alla distribuerade system är: 
autentisering, auktorisering och accesskontroll.  
 
4.1.7.1 Autentisering av parterna 
Autentisering är grundbulten i ett distribuerat systems säkerhet och målet 
är att autentiseringen utförs av en mekanism som är fristående från 
applikationen och dess plattform (Wiberg, 1999). Autentiseringen kan 
som tidigare nämnts göras med hjälp av digitala certifikat. Certifikatet 
utfärdas vanligtvis av en betrodd certifieringsauktoritet och används vid 
autentisering av personer och applikationer och innehåller 
personinformation för identifiering samt nyckel för kryptering (ibid; 
Kovari et al, 2002). Certifieringsauktoriteten garanterar att ägaren av det 
utfärdade certifikatet är den han/hon utger sig för att vara (Kovari et al, 
2002). 
 
4.1.7.2 Säker kommunikation 
Utan kommunikation kan inte något distribuerat system fungera och det 
är därför av yttersta vikt att kommunikationen mellan olika applikationer 
och systemresurser i distribuerad miljö säkras (Adams, 1996). 
Kommunikationen mellan systemets parter ska inte kunna avlyssnas och 
kan därför säkras med kryptering och för att säkert komma överens om 
krypteringsnycklar kan information i certifikat utnyttjas (Wiberg, 1999).  
 
Idag baseras den primära säkerhetsmekanismen vid överföring av 
affärsinformation på SSL. SSL tillhandahåller en utomordentligt god 
säkerhet mellan två aktörer genom att erbjuda en säker 
kommunikationskanal för transportskiktet byggd på krypteringsteknologi. 
(Forum Systems, 2005) SSL använder publik nyckel autentisering för att 
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tillhandahålla en konfidentiell länk mellan parterna i kommunikationen 
(Articsoft, 2005).  
 
4.1.7.3 Accesskontroll 
Den typiska situationen när en användare ska få tillträde till distribuerade 
resurser är att denne har ett flertal användarnamn och lösenord, ett för 
varje resurs som användaren vill utnyttja (Holmslet & Melve, 2004). Den 
mest kända auktoriseringsmekanismen är Access Control List (ACL). En 
ACL är en lista med digitala identiteter som kopplats samman med ett 
antal rättigheter vilka kan likställas med aktiviteter som de är behöriga att 
utföra hos resursen. System som stödjer ett stort antal användare 
använder vanligtvis behörighetsgrupper eller roller för olika identiteter, så 
kallad RBAC eller rollbaserad accesskontroll. (Jayasena, 2005) 
 
4.1.7.4 Integritetsskydd 
Integritetsskyddet handlar om att skydda integriteten för meddelanden i 
den distribuerade miljön. Komponenter i skyddet kan utgöras av 
kryptering och digitala signaturer på data (Wiberg, 1999; se kap 4.1.2.6). 
 
4.1.7.5 Distribuerad övervakning 
Förmågan att övervaka distribuerade affärsapplikationer såsom en enda 
entitet är vitalt i den distribuerade miljön (Adams, 1996). Det är viktigt 
eftersom oavvislighet vid utnyttjande av de olika resurserna ska kunna 
säkerställas. Övervakningen har också en viktig roll i det ständiga 
förbättringsarbetet av säkerheten för de distribuerade resurserna i och 
med att förbättring inte kan ske om underlag, exempelvis i form av 
loggdata, för förbättringarna saknas.  
 
4.1.7.6 Delegering 
Delegering29 tillåter att en mellanhand agera eller utföra uppgifter för en 
initierande huvudentitets eller uppdragsgivares räkning i enlighet med en 
delegeringspolicy (Kovari et al, 2002). Delegering gör att mellanhanden B 
(se figur 4.1.19) kan vidareförmedla klienten A:s identitet direkt till C. B 
kan fortfarande utföra exempelvis rollbaserad accesskontroll men det är C 
som har den slutgiltiga auktoriteten och kan utföra mycket finkornig 
accesskontroll baserad på den ursprungliga klienten A:s behörighetsnivå. 
(Brown, 2004) 

                                         
29 Delegering handlar om att nå distribuerade resurser och kan lätt blandas ihop med 
personifiering som rör interna resurser (Brown, 2004). 
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FIGUR 4.1.19: DELEGERING (FRITT: BROWN, 2004) 

 
Det finns givetvis fördelar och nackdelar med delegering och utan 
delegeringen kan mellanhanden B utnyttja samkörningseffekter för att 
öka prestanda vid anropen till C men frågan som kan ställas är vad som 
händer om en angripare tar kontroll över B och använder B:s identitet 
och rättigheter gentemot C. C har förtroenderelation med B vilket gör att 
en angripare med kontroll över B kan göra allt det som B kan göra 
exempelvis ta del av eller förändra olika data, således faller C i samma 
sekund som B i detta scenario. (Brown, 2004) 
 
Vid användning av delegering så har mellanhanden B mycket små, eller 
inga, privilegier hos C och endast klienten A kan få tillträde till de 
funktioner hos C som denne har behörighet till enligt behörighetspolicyn. 
Om mellanhanden B blir övertagen i detta scenario så måste angriparen 
vänta tills en behörig klient ansluter för att då försöka personifiera30 
klienten och använda dennes kreditiv för att angripa C. Detta utgör dock 
normalt inte ett lika stort hot mot C eftersom få distribuerade klienter har 
rättigheter som verkligen kan skada C och endast har behörighet för små 
delmängder av C:s information. C är således ganska så isolerad och 
skyddad eftersom den inte litar blint på B. 
 
4.1.7.7 Tillitsmodeller och digitala certifikat 
En vanlig metod för att hantera autenticitet och det förtroende som 
behövs i en distribuerad miljö är med hjälp av digitala certifikat 
(Ventuneac, 2003). Ett certifikat utfärdas av en certifieringsauktoritet 
(CA) och skyddas av två kryptografiska nycklar; en privat- och en publik 
nyckel (Mitrovic, 2002). CA:n är en instans som är betrodd av de andra 
parterna i en distribuerad miljö och kan därför utfärda certifikat till dessa. 
Certifieringsauktoritetens roll är sedan att knyta varje innehavares31 
identitet till uppsättningen nycklar (Mitrovic, 2002). Certifikaten kan 
innehålla olika typer av data och som exempel innehåller ett X.509 
                                         
30 Personifiering innebär att en entitets identitet efter autentisering övertas av 
respondententiteten. 
31 Observera att innehavaren inte automatiskt behöver vara en person, den kan lika gärna 
vara ett företag, en nätverksenhet eller en applikation. 
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certifikat; certifikatets format och serienummer, algoritmen som använts 
för att signera det, namnet på utfärdande CA, den publika nyckeln för 
entiteten som begärt certifikatet och CA signaturen (msdn:sg, 2005). 
 
Statskontoret (2000:7) menar att certifikaten skall innehålla uppgift om: 
certifikatutfärdare; det regelverk (policy) certifikatutfärdaren följer 
alternativt uppgift om att det är ett kvalificerat certifikat; begränsningar i 
certifikatets användning; certifikatets innehavare; den öppna nyckeln som 
är kopplad till den privata nyckel som certifikatinnehavaren har mycket 
god kontroll över – normalt i ett aktivt kort eller med motsvarande 
säkerhetsnivå; certifikatets giltighetstid; unik identifierare; 
användningsområde, t.ex. signering eller konfidentialitet. 
 
Certifikattyper kan delas upp i ett antal huvudkategorier indelade efter typ 
av nyckelinnehavare (Statskontoret, 2000:7): 
 

• CA-certifikat, certifierar en certifikatutfärdare. CA-certifikatet 
innehåller certifikatutfärdarens öppna nyckel, vilken används för att 
verifiera de certifikat eller annan viktig information som utfärdaren 
signerat i sin egenskap av certifikatutfärdare. Olika utfärdare kan 
certifiera varandras nycklar för att på så sätt intyga varandras 
nycklar och underlätta kommunikation mellan deras respektive 
abonnenter. Detta kallas då för korscertifiering. 

• Organisationscertifikat, är ett certifikat utfärdat antingen direkt till en 
organisation eller till en enhet inom organisationen eller en tjänst 
inom en organisation. Dessa certifikat är aldrig utfärdade till en 
fysik person. 

• Personcertifikat med organisationsanknytning, är certifikat utfärdade till 
fysiska individer och kännetecknas av att personernas identitet 
utgår från en organisationstillhörighet. Vidare är dessa certifikat 
normalt lagrade i respektive organisations katalogsystem med en 
åtkomstadress som överensstämmer med personens certifierade 
identitet. 

• Personcertifikat utan organisationsanknytning, är certifikat utfärdade till 
individer i deras egenskap av privatpersoner. Dessa certifikat kan 
användas av medborgare vid personlig kontakt med myndigheter 
men kan även användas av personer i deras egenskap av 
representanter för externa företag. I det senare fallet måste 
koppling mellan individ och organisation fastställas på annat sätt än 
genom information i certifikat. Dessa certifikat bör inte finnas i 
allmänt tillgängliga kataloger. 
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Utöver ovanstående typer finns också servercertifikat. Ett servercertifikat 
är ett digitalt ID-kort som garanterar att en viss adress t.ex. 
www.addtrust.com är den som den utger sig för och att det är rätt företag 
som står bakom, samt att firmatecknare inom detta företag godkänt 
adressen och kopplingen till företaget. Detta kontrolleras av en 
oberoende tredje part, vilken sedan utfärdar certifikatet som ett bevis på 
korrektheten i ovanstående. (AddTrust, 2005) 
Servercertifikatet styrker alltså identiteten för en speciell server i ett 
nätverk, vilket i ovanstående fall är Internet. 
 
För att ett digitalt certifikat ska vara effektivt så måste användarna ha 
förtroende för dem och det finns fall när så inte är fallet exempelvis när 
en användare inte hört talas om den CA som utfärdat certifikatet och 
därmed inte accepterar det (msdn:th, 2005). Detta problem kan hanteras 
med hjälp av någon form av tillitsmodell. En tillitsmodell är ett verktyg 
som hjälper dig att visualisera och förstå graden av förtroende som 
avsiktligt eller oavsiktliga beviljats individer datornätverk och system 
baserat på de associerade riskerna som följer med beviljande av 
förtroendet (Stinson et al, 2000).  
 
En tillitsmodell kan exempelvis se ut såsom den i figur 4.1.20 vilken 
behandlas av msdn:th (2005) och där benämns förtroendehierarki.  
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FIGUR 4.1.20: KONCEPTUELL CA FÖRTROENDEHIERARKI (FRITT: MSDN:TH, 2005) 
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I den konceptuella modellen för förtroendehierarkin ligger att 
förtroendeprocessen måste utgå från en certifieringsauktoritet som 
accepterats som trovärdig. Det kan exempelvis vara en myndighet eller 
något företag vars trovärdighet alla är överens om. Enligt Mitrovic (2002) 
så har exempelvis Posten och Telia ackrediterats som godkända CA för 
statliga myndigheter och verk i Sverige. Denna CA kallas för 
rotauktoriteten i hierarkin och kan sedan certifiera andra så kallade 
förstanivå CA:s som i sin tur kan certifiera andranivå CA:s och så vidare 
(msdn:th, 2005). Den mottagande parten kan sedan styrka den 
grundläggande trovärdigheten i avsändarens certifikat genom att, om så 
krävs, följa hierarkin av CA:s hela vägen till rotauktoriteten och därefter 
godkänna det för användning. 
 
Desto mer komplett tillitsmodellen är definierad desto större 
medvetenhet får du av hoten sårbarheten och speciellt riskerna som är 
baserade på dessa hot och sårbarheter. I ljuset av tillitsmodellen och 
vetskapen om att riskerna existerar så kan risken bedömas och beslut tas 
om att implementera en säkerhetslösning för att reducera riskerna. 
Beroende på kostnad, tillgängliga resurser eller teknologi så kan man välja, 
eller bli tvingad till, att acceptera riskerna. I konceptet med tillitsmodeller 
är ett alternativ till ”Avvisningsmodell”. Avvisningsmodellen är en 
beskrivning av de individer, datornätverk eller system som förvägras eller 
förnekas tillgång. (Stinson et al, 2000) 
 
Medan denna modell teoretiskt kan uppnå samma korrekthet så är den i 
sig inkomplett eftersom man hela tiden specifikt måste ange vilka 
identiteter inte ska ha få tillgång till resurserna. Eftersom tillitsmodellen 
beskriver vilka som får tillgång istället för vilka som ska avvisas är det mer 
sannolikt att den är uppdaterad under exponeringen av oavsiktliga luckor 
och därigenom förstärker riskreduceringen. (Stinson et al, 2000) 

4.1.8 Säkra elektroniska affärer 
En av de största anledningarna till att företag inte engagerar sig i 
elektroniska affärer är avsaknaden av förtroende för olika 
tillvägagångssätt för e-affärer och grundar sig ofta i omsorg för 
säkerheten (Schoop, 2003). Att skapa och hantera en säker affärsmiljö för 
elektroniska affärer är en utmanande men nödvändig uppgift. Genom 
säkerhet möjliggörs elektroniska affärer eftersom alla användare, kunder 
och företag behöver kunna vara säkra på att deras affärsinformation inte 
förvanskas eller missbrukas. Autenticitet och oavvislighet nämns ofta i 
samband med elektroniska affärer, eftersom de är viktiga aspekter då man 



Kapitel 4  Service-orientering ur ett 
säkerhetsperspektiv 

 

 196

försöker att skapa elektroniskt förtroende (Oscarsson, 2001). Med 
autenticitet menas att en mottagare av information kan förlita sig på att 
avsändaren verkligen är den han/hon utger sig för att vara. Oavvislighet, 
eller icke-förnekbarhet, innebär att en part inte kan förneka att denne 
gjort en viss handling, t ex en beställning (Oscarsson, 2001). 
 
Det finns också en ekonomisk aspekt på säkerheten. Ett företag tjänar 
inte mer pengar på att implementera säkerhetslösningar men både förlust, 
förvanskning och otillbörlig åtkomst av informationen kan vara 
ödesdigert och leda till kostnader. Det är inte alltid så att ett angrepp leder 
till en direkt ekonomisk förlust utan istället handlar om en prestige eller 
tillitsförlust som i andra hand kan leda till kostnader vilka kan vara svåra 
att uppskatta med ekonomiska mått. Fredholm (2002) 
 
Fredholm (2002) beskriver en säkerhetsmodell32 för elektroniska affärer 
vars sex tänkbara scenarier med hotbilder som ett företag bör gardera sig 
mot behandlas nedan. 
Den första delen som anges är förvanskningsskydd vilket innebär att 
skydda ett meddelande från förändring vilket alltså innebär 
integritetsskydd. Meddelandet ska alltså vara identiskt med det som 
skickades från avsändarens system. Den andra delen är äkthetsbevis eller 
ursprungsautenticitet som innebär att avsändaren av ett meddelande är 
äkta. Det handlar alltså om att säkerställa avsändarens identitet. Den 
tredje delen är skydd mot förnekande av ursprung, det vill säga 
oavvislighet när det gäller ett meddelandes ursprung. Här menar 
Fredholm (2002) att loggning i systemen hos båda parter är en viktig 
funktion för att kunna klarlägga behandlingshistoriken. Den fjärde delen 
är motparten till nummer tre nämligen skydd mot förnekande av 
mottagning vilket därmed innebär oavvislighet vid mottagandet av ett 
meddelande. Den femte delen består i ett sekvensskydd vilket innebär 
skydd mot att meddelandet dubbleras eller försenas, att delar av 
meddelandet blir kopierat eller försvinner och mot att inget tillägg görs. 
Varje meddelande ska därmed förses med ett unikt sändningsnummer 
vilket skapas av både affärssystem och transaktionssystem. Den sista 
delen i säkerhetsmodellen är insynsskydd eller konfidentialitetsskydd 
vilket då innebär skydd mot att ett meddelande läses av obehöriga.  
 
Det finns inte några generella metoder för säkerhet och skydd i 
elektroniska affärssammanhang och det är precis som i andra 
                                         
32 Enligt Fredholm (2002) refereras ofta denna modell som tyvärr inte namnges av 
honom 
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säkerhetssammanhang nödvändigt att analysera säkerhetsbehovet utifrån 
varje enskilt fall. Eftersom elektroniska affärer ofta är utbyte av 
information mellan två aktörer måste parterna vara överens om vilken 
skyddsnivå som ska väljas. Det går inte att isolerat besluta vilken 
säkerhetsambition som ska upprättas då alla organisationer finns i en 
affärsmiljö vilket gör att de måste lägga sig på en nivå som 
överensstämmer med miljön i övrigt för att kunna få acceptans bland sina 
affärspartners. (Fredholm, 2002) 
 
4.1.8.1 Säkerhetsmässig tillit i elektroniska affärer 
Fairchild et al (2004) nämner ett flertal framgångsfaktorer för elektroniska 
affärer däribland förtroende. I framgångsfaktorn förtroende ingår enligt 
dem andra framgångsfaktorer som de har valt att benämna kvalitet hos 
informationen (eng: quality of information), säkerhet för informationen 
(eng: security of information), neutralitet (eng: neutrality), lokalisering 
(eng: localization) och tillträdesspärrar (eng: entry barriers). Kvalitet hos 
informationen är för dem information med hög autenticitet exempelvis 
när det gäller identiteten för parterna, integritet avseende exempelvis 
produkt och prisinformation och oavvislighet i syfte att exempelvis binda 
parterna till villkoren för en transaktion de förbundit sig till. De menar 
vidare att dessa tre egenskaper, tillika säkerhetskomponenter som är 
inblandade i alla digitala tillitssammanhang, starkt påverkar utvecklingen 
av elektroniska affärer.  
 
När det gäller framgångs- och förtroendefaktorn säkerhet för 
informationen menar Fairchild et al (2004) att integritet och 
konfidentialitet hos informationen, speciellt personlig och finansiell 
information, måste säkerställas vilket inte enbart kräver kryptering utan 
även ställer stora krav på kontroll och etisk korrekthet på den som 
hanterar och lagrar denna information. Neutralitet innebär enligt Fairchild 
et al (2004) att värden för marknadsplatsen måste vara oberoende från de 
affärsgörande parterna på marknaden. I annat fall menar de att det är 
troligt att köpare och säljare avstår från att utnyttja den. I faktorn 
lokalisering pekar de på att det i finansiella tjänster krävs förtroende 
mellan köparen och leverantören vilket leder till att mindre mer 
begränsade marknadsplatser utvecklas. Tillträdesspärrar i form av 
säkerhetsmekanismer som baseras på regler och rutiner menar de vidare 
måste finnas för att blockera de icke trovärdiga parterna på 
marknadsplatsen. Tillträdesspärrarna bidrar också till det generella 
förtroendet för de elektroniska marknaderna. 
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Tillit sträcker sig bortom domänerna för säkerhet i det avseende att det 
även innefattar motpartens goda vilja vid dennes agerande. I de allra flesta 
interaktioner krävs det dock ofta någon form av garantier, exempelvis så 
kan man inte vara säker på att få betalt av en motpart som inte är känd 
vilket exempelvis kan göra: att en förskottsbetalning krävs; eller att en 
betrodd tredje part kopplas in för att garantera betalningens fullgörande. 
(Singh & Huhns, 2005) Säkerhetsmekanismer ger liksom kontrakt olika 
typer av garantier i interaktionerna vilket minskar de risker det innebär att 
ingå en överenskommelse med en motpart (Singh & Huhns, 2005) samt 
bidrar till att kontrollera hur motparten agerade genom att möjliggöra 
spårbarhet i interaktionerna och således även möjliggöra en uppbyggnad 
av tillit mellan parterna. 
 
4.1.8.2 PKI 
PKI (Public Key Infrastructure) är samlingsnamnet på en infrastruktur 
för informationssäkerhet, byggd på förmedling av förtroende, med listor 
över betrodda, listor över spärrade och kryptering med privata och 
publika nycklar. Inom en PKI kan man med hjälp av kryptering 
åstadkomma elektroniska säkerhetslösningar. (Ferm, 2004) Begreppet 
”Public Key Infrastructure” är härlett från publik nyckel kryptografi även 
kallad asymmetrisk kryptografi (se Kap 4.1.2.6) som är den teknologi som 
PKI baseras på (Kuhn et al, 2001). 
 
PKI, förbinder publika nycklar till entiteter och möjliggör verifiering av 
dessa bindningar samtidigt som den erbjuder funktioner för hantering av 
nycklar i ett distribuerat system. En PKI kan stödja en stor variation av 
applikationer inkluderandes säker E-post, VPN, säker webb access likväl 
som skräddarsydda applikationer. (Kuhn et al, 2001) 
 
Grundläggande funktioner i en PKI är att man vid elektronisk 
kommunikation kan legitimera sig, kan identifiera de man har kontakt 
med, kan skriva under handlingar, kan förse handlingar med stämplar och 
kan skydda handlingar mot obehörig insyn. Allt det man tidigare gjorde 
på papper med hjälp av underskrifter, stämplar, sigill och kryptering kan 
man med en PKI överföra till datorer och elektronisk kommunikation. 
(Ferm, 2004) 
 
De generella målen för en modern säkerhetsarkitektur är att skydda den 
distribuerade information som behövs i en distribuerad miljö där brukare, 
resurser och andra intressenter alla befinner sig på olika platser på olika 
tider. PKI vänder sig till dessa mål genom att möjliggöra elektroniska 
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affärer med förtroende för att; Personen eller processen som identifierats 
som avsändare i transaktionen verkligen är upphovsmannen till den; 
Personen eller processen som är mottagare i transaktionen är den avsedda 
mottagaren; Integriteten inte exploaterats. Förutom dessa tre funktioner 
möjliggör även PKI nyckelåterställning (eng: key recovery), vilket tillåter 
att organisationer kan återställa krypterade data även om nyckel gått 
förlorad, samt auktorisering genom att de rättigheter och privilegier som 
kopplats till identiteten kan läggas in i certifikatet (Kuhn et al, 2001) 
 
Funktionella element i PKI inkluderar en certifikatutfärdare i form av en 
CA, en registreringsauktoritet (RA), en förvaringsplats och ett arkiv 
(Kuhn et al, 2001). Certifikatutfärdaren är den part som ger ut nycklar 
och certifikat samt bygger upp förtroende och skapar tillit hos 
användarna genom att stå för en säker hantering av certifikat och nycklar. 
CA:n ”låser” i certifikaten rätt uppgifter om varje individ till rätt publik 
nyckel genom att försegla certifikaten med sin egen elektroniska stämpel. 
Certifikatutfärdaren har också rollen av ”betrodd tredje part”. CA:n har 
utöver ovanstående även ansvar för att de certifikat som utfärdats snabbt 
spärras för användning så snart det finns brister i deras giltighet eller 
riktighet. En certifikatutfärdare kan dock endast ta ansvar för sina 
certifikat, d.v.s. de som har utfärdats av just den CA:n. Användare som 
har fått certifikat från olika certifikatutfärdare tillhör olika PKI och kan 
därför inte automatiskt lita på varandra, i teknisk mening, när det gäller 
identifiering, signering och insynsskydd. (Ferm, 2004) Detta löses dock 
genom samma förfarande som beskrevs i kapitel 4.1.7.7 d.v.s. genom 
förtroendehierarkier. 
 
RA:n är en tjänst som är underställd certifikatutfärdaren och som ofta 
sköter om själva identifieringen av individen samt distribution av 
certifikat och privata nycklar. (Ferm, 2004) Förvaringsplatsen är en 
databas som lagrar aktiva certifikat och dess huvudsakliga uppgift är att 
leverera de data som bekräftar statusen på det digitala certifikat som 
signerat det meddelande som någon individ eller något företag tagit emot. 
Arkivet är en databas som lagrar och skyddar information rörande äldre 
certifikat vilket tillåter ett beslut huruvida man kan hysa tillit till en digital 
signatur på ett gammalt dokument och därmed bidrar till att lösa 
eventuella framtida dispyter kring detta (Kuhn et al, 2001). Figur 4.1.21 
visar hur en schematisk bild över en PKI. 
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FIGUR 4.1.21: PKI-MODELL (FRITT: STATSKONTORET, 2000:7) 

 

4.2 Service-orienterad säkerhet 
4.2.1 Introduktion till serviceorienterad säkerhet 
Alltsedan starten på utvecklingen av informationsteknik har företag ställts 
inför utmaningen att ansluta sina system med sina affärspartners och 
deras olika system i ekosystemet IT på ett kostnadseffektivt, hanterbart, 
effektivt och säkert sätt (Schmelzer, 2004). När företagen utvecklas mot 
ett ökat ömsesidigt beroende via Internet och webben så ökar behoven av 
bättre koordination över organisationella- och företagsgränser stadigt 
(Kall, 2003). För att möjliggöra denna typ av koordination där ett ökande 
antal olika teknologier och ett växande antal administrativa- och 
säkerhetsdomäner samverkar krävs en samarbetsinriktad och förenad 
inställning till säkerhet (Kall, 2003). 
 
Serviceorientering är (som nämnts ovan) ett ny paradigm för specificering 
och spridning av distribuerade tjänster i ytterst dynamiska miljöer (Leune 
et al, 2004). Säkerhetskraven har i ökande grad blivit en viktig fråga vid 
utveckling av distribuerade system, speciellt i den elektroniska 
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affärssektorn (Deubler et al, 2004). I ett servicebaserat system behöver vi 
uppnå både säkerhetskompatibilitet mellan interagerande tjänster och de 
övergripande säkerhetskraven för hela domänen (Han et al, 2004). I 
dagens tillämpningar är tjänsternas säkerhetsegenskaper vanligtvis inte 
analyserade på ett korrekt sätt vilket får till följd att kompositioner av 
tjänster bildas på bekostnad av kundernas och systemens säkerhetskrav 
(Han et al, 2004). Tidigare säkerhetsarbete med fokus på den yttre 
säkerheten har lämnat de interna nätverken och systemen oskyddade och 
sårbara med ett virrvarr av ouppdaterade system och föråldrade 
teknologier (Morrison, 2004). Ironiskt nog är det just dessa delar som 
exponeras i och med ett införande av en service-orienterad arkitektur 
med realiseringen web services i systemen (Morrison, 2004). Denna 
realisering utgör både en utmaning, som består i att implementera 
grundläggande säkerhetsprinciper för applikationslagret och ett hot på 
grund av att en ny anfallsväg, som inte kan stängas med traditionella 
säkerhetslösningar inklusive brandväggar har öppnats för attacker mot 
företagssystemen (O´Neill et al, 2003). Vi behöver dock inte ännu en 
fristående säkerhetsarkitektur utan vi behöver en säkerhetsarkitektur som 
bygger på samarbete mellan olika typer av fristående säkerhetsarkitekturer 
som inte designats för att samarbeta på grund av att de konkurrerar med 
varandra (Kall, 2003).  
 
En närvaro av en stor variation av tjänster och resurser på Internet skapar 
nya möjligheter för att anskaffa/tillhandahålla förädlade inter-
organisatoriska tjänster genom sammansättning av flera tjänster till nya 
komposita tjänster (eng: Composite services, CSs). Detta får naturligtvis 
till följd att resurser delas över olika organisatoriska gränser. En inter-
organisatorisk affärsrelation benämns i allmänhet för en virtuell 
organisation (VO). 
  
I sak, kommer vi att bevittna ett ”on-demand” skapande av dynamiskt 
skalbara virtuella organisationer som spänner över nationella och 
företagsgränser där deltagande entiteter kombinerar resurser, förmågor 
och information för att uppnå vanliga mål (Djordjevic & Dimitrakos, 
2003). En virtuell organisation suddar dock ut gränsen mellan ”utsidan” 
och ”insidan” och organisationerna som ingår i den vill, samtidigt som de 
samarbetar för att forma den komposita tjänsten, kunna bibehålla sin 
autonomi och avskildhet (Cook et al, 2004; Shrivastava, 2004). För att 
kunna bibehålla sin autonomi och avskildhet behöver varje organisation 
reglera tillgången till både sina tjänster och till den delade informationen 
inuti den komposita tjänsten (Cook et al, 2004). Ett centralt problem när 
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det gäller styrningen av en virtuell organisation är därför hur 
organisationerna kan reglera tillgången till resurser för andra  
organisationer på ett sådant sätt att deras individuella policys för 
informationsutbyte ändå kan uppfyllas. (Shrivastava, 2004) 
 
Förtroende är en vital beståndsdel i alla affärsinteraktioner (Shrivastava, 
2004). Reglering av tillgången till resurser för andra organisationer 
försvåras av att organisationerna inte alltid vill eller kan ha förtroende för 
varandra (Shrivastava, 2004). Organisationerna kräver därför att 
interaktionerna dem emellan är strikt kontrollerade och övervakade 
(Shrivastava, 2004). Vi behöver alltså skapa förtroenderelationer mellan 
organisationerna i den virtuella organisationen och en trygg miljö för 
virtuell organisationen att existera i. 
 
En virtuell organisation kan här anses utgöra en förtroendedomän. Vi 
bygger en mur av förtroende och olika säkerhetsåtgärder vid den yttre 
gränsen (eng: trust-boundary) för förtroendedomänen och bildar en slags 
förtroendeborg33. Inom murarna för denna borg gäller sedan, enkelt 
uttryckt, regeln: ”Vi litar på dem som befinner sig innanför murarna men 
inte på någon som befinner sig utanför” (Sessions &  Sickler, 2003). Det 
är sedan tänkbart att varje organisation sedan hyr in säkerhetsvakter från 
den borgherre som hyser marknadsplatsen eller använder egna vilka 
övervakar, kontrollerar och loggar vad som pågår inne i 
”förtroendeborgen”.  Dessa vakter kan sedan säkerställa att endast 
behöriga köpmän respektive kunder vistas på marknadsplatsen genom att 
exempelvis kontrollera de certifikat som delats ut till behöriga köpmän 
och kunder av borgherren själv eller av en av borgherren betrodd instans. 
 
De säkerhetsmässiga utmaningarna består i att bygga en 
säkerhetsarkitektur som understödjer och möjliggör affärsrelationer 
byggda på det så viktiga förtroendet mellan olika organisationer och 
därmed skapandet av virtuella organisationer och förtroendedomäner.  
Den består också i att implementera säkerhetsskydd på ett sådant sätt att 
den möter det affärsmässiga behovet både när det gäller 
kostnadseffektivitet på kortare sikt och på längre sikt när företagsbehoven 
ökar (Hartman et al, 2003). Det gäller alltså att kunna balansera antalet 
vakter gentemot antalet köpmän och kunder så att inte vakterna i sin iver 
att sköta sitt arbete inskränker allt för mycket i det dagliga affärsgörandet 
på marknadsplatsen. 

                                         
33 Borgmetaforen är inspirerad av Sessions &  Sickler, (2003) 
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4.2.2 Hot, sårbarheter och risker i serviceorienterade 
miljöer 
Det som gör det service-orienterade säkerhetsarbetet så utmanande är 
den distribuerade, heterogena naturen hos de ingående tjänsterna och det 
faktum att de service-orienterade applikationerna överbygger 
företagsgränserna (Hartman et al, 2003). I dagens affärsmiljö håller 
föreställningen om en yttre försvarsmur för nätverket på att försvinna 
och gränsdragningen mellan det inre och yttre nätverket blir allt tunnare 
och ”Back-office” är inte längre hermetiskt förseglat från den yttre miljön 
(Hartman et al, 2003; Nortel, 2002).  
 
Hoten har utvecklats med de distribuerade arkitekturerna från 
monolitiska stordatorer till två- eller tre lagers klient-server och vidare till 
n-lagers webbmiljöer. Serviceorienteringen introducerar principen om en 
n-nod arkitektur där olika komponenter deltar på ett kollektivt sätt. 
Karaktären hos den serviceorienterade arkitekturen medför både 
funktionalitet och risker; att den byggs på standarder ger en gemensamhet 
och interoperabilitet men skapar också utrymme för angripare att öka sin 
räckvidd och använda samma attackmönster mot ett ökat antal mål; de 
löst kopplade komponenterna skapar en flexibel ”plug-and-play” 
arkitektur med utbytbara delar och främjar skalbarhet men 
kommunikationen mellan dessa komponenter för med sig nya risker; 
samarbete kring resurser kan eliminera redundans och öka flexibiliteten 
och skalbarheten samt ge samverkansvinster men denna samverkan 
förutsätter mycket när det gäller kvalitet hos data och den inneboende 
tilliten i miljön. (Lindstrom, 2004) 
 
Genom exponering av affärsfunktioner på Internet kan värdefulla 
företagsdata, applikationer och system utsättas för en mängd externa hot 
(Hartman et al, 2003). Varje hot behöver en angripare, en 
inbrytningspunkt och ett mål, med fokus på de senare två eftersom den 
förstnämnda är implicit i sammanhanget. När det gäller tjänster i den 
service-orienterade miljön kan de tre vara; angriparen exempelvis i form 
av en förmodad tjänstekonsument, inbrytningspunkt i form av 
meddelanden34 och målet i form av den sårbara komponenten eller 
tjänsten. (Lindstrom, 2004) 
 

                                         
34 Meddelanden är i nuläget ofta baserade på XML vilket är en textbaserad metod för att representera data 
(Hartman, 2003), och tillika ett för människan fullt läsbart format för dessa data. 
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Den service-orienterade arkitekturen ger utrymme för en attack på några 
uppenbara angreppspunkter med hjälp av traditionella tekniker. Dessa 
sårbarheter kan påverka både kommunikationen i form av meddelanden 
och målet/tjänsten. Sårbarheterna kan exempelvis inbegripa manipulation 
av meddelanden, protokoll och/eller angrepp på otillförlitliga entiteter i 
en komposition. Meddelanden kan innehålla mycket varierande typer av 
information till ett system exempelvis; så kan de innehålla kontextkänslig 
information såsom säkerhetsbevis35 eller annan information ämnad för 
mellanhanden eller huvudmottagaren (se t.ex. Lindstrom, 2004). 
Protokollmanipulation involverar den samling regler som i den dynamiska 
miljön förser tjänstekonsumenten med de detaljer denne behöver för att 
utnyttja en tjänst och är därför mycket känsliga för manipulation eller 
obehörig tillgång. Komposition eller koordination av tjänster formar ett 
system där ett antal entiteter deltar för att bidra med funktionalitet, 
information eller båda. I likhet med ett korthus kan därför en osäker eller 
otillförlitlig entitet som angrips orsaka en kollaps för hela 
applikationsinfrastrukturen (Lindstrom, 2004).  
 
Passande skyddsåtgärder är en nödvändig förutsättning för att göra 
affärer i denna miljö, både för att upprätthålla trovärdigheten inför olika 
intressenter och för att skydda den ekonomiska livskraften. En bank som 
erbjuder exempelvis valutahandel måste kunna skydda integriteten i 
kärnsystemen från oauktoriserade överföringar eller annan otillbörlig 
påverkan. (Hartman et al, 2003) 

                                         
35 I web services utgörs dessa av exempelvis SAML-bevis (eng: SAML-token). 
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4.2.3 Tjänstesäkerhet 
Säkerhet innebär i grund och botten begränsningar i sättet att utföra 
handlingar och att få tillgång till resurser (W3C, 2004). Vad som ska 
begränsas och hur detta ska begränsas beskrivs i säkerhetspolicyn i form 
av regler och riktlinjer. W3C (2004) beskriver en policymodell (se figur 
4.2.1) utifrån vilken säkerheten för tjänsterna kan diskuteras. 
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FIGUR 4.2.1: W3C:S POLICYMODELL (FRITT: W3C, 2004) 
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Behörighetsvakten i figur 4.2.1 är en genomdrivningsmekanism som 
används för att vidmakthålla och genomdriva behörighetspolicys. 
Behörighetsvaktens roll är alltså att säkerställa att all användning eller allt 
utnyttjande av en resurs ligger i linje med de policys som tagits fram av 
tjänsteleverantören. Vanligtvis så befinner sig behörighetsvakten mellan 
resursen/tjänsten och den som begär den. I många situationer är det 
heller inte nödvändigt att tjänsten är medveten om behörighetsvaktens 
existens, exempelvis om en mellanhand agerar behörighetsvakt för den 
avsedda mottagaren av ett meddelande. Behörighetsvakten agerar genom 
att antingen bevilja den begärda handlingen eller att avslå den och således 
är det normalt möjligt att aktivt genomdriva den aktuella 
säkerhetspolicyn/behörighetspolicyn. (W3C, 2004) 
 
Granskningsvakten i figur 4.2.1 är en säkerhetsmekanism som används 
för att övervaka fullgörandet av olika förpliktelser och åtaganden mellan 
parterna. Granskningsvaktens roll är att övervaka så att agenter, resurser 
och tjänster agerar i enlighet med de förpliktelser som etablerats. 
Vanligtvis så sker detta genom övervakning av situationen för en resurs 
eller tjänst i syfte att säkerställa eller bestämma att förpliktelsen uppfyllts 
på ett tillfredställande sätt. Det är dock inte möjligt för granskningsvakten 
att aktivt genomdriva förpliktelserna men följden av övervakningen kan 
ändå bli någon form av straff, exempelvis minskat förtroende, för den 
part som inte hedrar sina åtaganden. (W3C, 2004) 
 
Säkerheten för tjänsten och meddelandet (se nedan kap 4.2.4) är kritiskt. 
Ändpunkterna, det vill säga tjänsteleverantören och tjänstekonsumenten, 
måste kunna utföra identitets- och behörighetshantering för att säkerställa 
en trovärdig end-to-end autentisering, auktorisering, avskildhet, 
oavvislighet och granskning av affärstransaktionerna. (Digital, 2005) SO-
arkitekturen tillåter att organisationer konstruerar en samling 
återanvändbara säkerhetstjänster som kan användas av olika 
affärsapplikationer vilket resulterar i en gemensam tillämpning av 
säkerhetspolicyn (Chopra, 2004).  Aktiva säkerhetsfilter36 (eng: 
interceptors) är mekanismer för att föra in ytterligare 
säkerhetsfunktionalitet i ett system utan att modifiera eller påverka 
existerande komponenter. Funktionaliteten kan läggas till via 
säkerhetsfiltertjänster och således utöka olika förmågor i systemet. 

                                         
36 Det engelska ordet ”interceptor” är svåröversatt men vi har här valt termen aktivt filter 
eftersom vi tycker att ett filters funktionalitet stämmer väl överens med den 
funktionalitet som Wilkes & Harby (2004) avser. 
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Exempelvis så kan en säkerhetsfiltertjänst med loggnings- eller 
granskningsfunktionalitet läggas till framför accesspunkterna hos alla 
säkerhetstjänster. (Wilkes & Harby, 2004)  
 
Behörighetsvakten kan då bestå av en eller flera säkerhetstjänster, med 
eller utan filterfunktionalitet, som kan användas för identitets- och 
behörighetshantering vilka i enlighet med säkerhetspolicyn reglerar eller 
begränsar informationsflödet till och från huvudtjänsten, det vill säga den 
tjänst som utgör affärsfunktionaliteten. Granskningsvakten kan bestå av 
andra säkerhetstjänster, och/eller påkopplad filterfunktionalitet, vars 
ansvarsområde blir att tillfredsställa det kontinuerliga 
övervakningsbehovet och säkerställandet av oavvislighet i transaktionerna 
mellan tjänsterna.  
 
Gall & Perkins (2003) menar att det behövs; en policybeslutspunkt (eng: 
Policy Decision Point) vilken enligt dem är en tjänst som ställer 
konsumentens krav mot policys och genererar ett policybaserat beslut; en 
policygenomdrivningspunkt (eng: Policy Enforcement Point) som de 
menar består av en tjänst som driver igenom de tagna policybesluten; en 
tjänst som utgör en policyadministrationspunkt gentemot vilken policys 
kan genereras och administreras; och en känneteckensäkerhetstjänst eller 
auktoritet (eng: Security Token Service/Authority) som utfärdar, validerar 
och utväxlar kännetecken. 
 
Sedukhin (2003) nämner en säkerhetsmekanism eller tjänst som han väljer 
att kalla säkerhetssköld som en viktig del i skyddet av tjänsten och 
klienten vid interaktionen. Säkerhetsskölden kan sedan utgöras av olika 
objekt; det kan vara en enskild säkerhetstjänst speciellt anpassad för den 
aktuella tjänsten; en brandväggsfunktion exempelvis en XML-brandvägg 
eller säkerhetstjänster som tillhandahålls av en ESB. Exempelvis kan 
skölden verifiera att alla meddelanden kommer från samma avsändare. I 
många fall hanterar säkerhetsskölden alla säkerhetsrelaterade aktiviteter 
för parterna i interaktionen. Vanligtvis är säkerhetsskölden en del av den 
miljö eller plattform som hyser tjänsten eller klienten.  
 
Sedukhin (2003) introducerar också en säkerhetsauktoritet (SA; se figur 
4.2.2). Säkerhetsauktoriteten hanterar interna identitetslager, policys och 
förtroende. Den etablerar och underhåller också relationer med externa, 
publika säkerhetsauktoriteter eller en eventuell partner. LDAP eller 
”Windows domains” är enligt Sedukhin (2003) exempel på interna 
identitetslager medan Microsoft Passport är exempel på ett externt. SA:n 
tillhandahåller enhetliga tjänsteliknande gränssnitt för autentiserings-, 
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auktoriserings- och tillitsbeslut. Klienten, tjänsten eller katalogtjänsten 
kan lägga över det mesta av det säkerhetsrelaterade beslutsfattandet på 
SA:n genom att utfärda enkla beslutsönskemål och på så sätt få 
avlastning. De måste dock driva igenom besluten själva eller med hjälp av 
respektive sköld. En SA kan implementeras som en separat entitet som 
kontaktas via nätverket eller vara en del av den plattform som hyser 
tjänsten eller klienten och på så sätt skapas en lokal eller punkt-SA. 
 

S kö ld

Säkerhets-
auktoritet

Identiteter

Policys

Förtroende

Tjänst

Besluts-
önskemål

Beslut

 
 

FIGUR 4.2.2: PUNKT-SA 

 
Coetzee & Eloff (2004) presenterar liknande tjänster eller funktioner för 
tjänsteskyddet men har istället valt att benämna funktionerna 
auktoriseringsgränssnitt (AI) respektive auktoriseringsmanager (AM; se 
figur 4.2.3). Auktoriseringsgränssnittets uppgift är att driva igenom de 
beslut som auktoriseringsmanagern fattar och därmed utgöra en 
policygenomdrivningspunkt. En andra uppgift är att skydda tjänsten och 
auktoriseringsmanagern från skadliga eller felaktiga förfrågningar. Enbart 
giltiga förfrågningar vidarebefordras därmed till policybeslutspunkten 
auktoriseringsmanagern. Ett viktigt särdrag hos auktoriseringsmanagern 
är att denne är helt avskild från det läge där besluten drivs igenom, d.v.s. 
policygenomdrivningspunktens tillika auktoriseringsgränssnittets position. 
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FIGUR 4.2.3: AUKTORISERINGSGRÄNSSNITT OCH AUKTORISERINGSMANAGER (FRITT: 
COETZEE & ELOFF, 2004) 

 
4.2.3.1 Katalogtjänstens säkerhet 
Säkerheten för katalogtjänsten kretsar kring de två roller som finns, 
nämligen tjänsteutgivaren och tjänstekonsumenten (O´Neill, 2003). Vid 
publiceringen av en tjänst är en identitet vanligtvis nödvändig för att 
hävda publiceringspolicys (Sedukhin, 2003). Det krävs autentisering för 
tjänsteutgivaren och auktorisering för dennes möjligheter till påverkan i 
tjänstekatalogen, exempelvis UDDI-registret i en realisering med web 
services. För att försäkra sig om dataintegriteten för 
tjänstebeskrivningarna i katalogen kan dessa även signeras med en digital 
signatur. (O´Neill, 2003) 
 
När det gäller tjänstekonsumenten behövs autentisering för att 
kontrollera dennes tillgång till publicerade tjänster i katalogen (O´Neill, 
2003). Sedukhin (2003) menar att när en tjänstekonsument upptäcker en 
tjänst kan denne välja att identifiera sig eller inte eftersom upptäckt 
mycket väl kan ske anonymt (Sedukhin, 2003) men det kan enligt O´Neill 
(2003) orsaka problem i de fall det finns tjänster i katalogen som endast 
ska vara tillgängliga för vissa registrerade användare. En säker 



Kapitel 4  Service-orientering ur ett 
säkerhetsperspektiv 

 

 210

upptäcktstjänst för katalogen, driver här igenom policys som styr 
publicering och upptäckt av olika tjänster. Det vill säga den ser till att 
tjänstekonsumenter som inte har tillåtelse att upptäcka olika tjänster inte 
heller kan göra detta. (Sedukhin, 2003) 

4.2.4 Meddelandesäkerhet 
Information som sprids befinner sig i något av följande två lägen; ”i 
lager” eller ”under transport”. Om informationen befinner sig ”i lager” 
kan en kassaskåpsmetafor användas för att beskriva säkerheten men om 
det handlar om information under transport är det mer rättvisande att 
likna säkerheten med en beväpnad eskort som följer med informationen 
och ser till att den anländer intakt till slutdestinationen. Eskorten 
säkerställer inte enbart att data skyddas mellan sändare och mottagare 
utan även att mottagaren kan vara säker på vem avsändaren är. (O´Neill 
et al, 2003) 
 
Ett meddelande kan passera ett flertal olika mellanhänder innan det når 
sin slutdestination. Det blir då en kritisk nödvändighet att upprätthålla 
konfidentialiteten hos informationen så att ingen oauktoriserad erhåller 
tillgång till den. Det är också viktigt att kunna värdera om meddelandet 
förändrats under resans gång eller inte och därmed kunna säkerställa att 
integriteten hos meddelandet är intakt. I de flesta affärsscenarier blir det 
viktigt att etablera meddelandeautentisering vilket garanterar att 
meddelandet skapades av den hävdade identiteten, inte minst för att 
uppnå oavvislighet avseende källan. (Chopra, 2004) 
 
SSL är som tidigare nämnts bra för att säkra kommunikationskanalen eller 
mediet (Loftus, 2004). SSL tillhandahåller i detta fall mycket god säkerhet 
genom att kryptera allting under tiden som informationen befinner sig i 
den säkra kanalen men har svagheter däremellan. (Forum Systems, 2005)  
 
SSL är därför, ensamt, otillräckligt för den serviceorienterade miljön på 
grund av bland annat följande faktorer (Chopra, 2004; Forum Systems, 
2005): 
 

• SSL designats för att arbeta över en enda säkerhetskontext, punkt-
till-punkt och i den serviceorienterade miljön sker ofta 
transaktionerna i flera hopp och över flera mellanhänder och 
säkerhetskontexter, end-to-end. 

• SSL tar inte hänsyn till innehållet vilket innebär att det skyddar allt 
under transporten men visar allt under varje uppehåll/destination. 
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• SSL var aldrig ämnat att hantera de komplexa säkerhetsbehoven i 
en serviceorienterad miljö eller arkitektur. 

 
Chopra (2004) påvisar ännu en begränsning hos SSL nämligen den att 
SSL är oförmögen att kryptera delar av ett meddelande vilket kan vara 
nödvändigt i vissa sammanhang. 
 
Figur 4.2.4 visar säkerhetskontexterna vid punkt-till-punkt respektive 
end-to-end förbindelser. 
 

Konsument Mellanhand Tjänst

Konsument Mellanhand Tjänst

Säkerhetskontext Säkerhetskontext

Säkerhetskontext

Punkt-till-punkt förbindelse

End-to-End förbindelse

 
FIGUR 4.2.4: SÄKERHETSKONTEXTERNA VID PUNKT-TILL-PUNKT RESPEKTIVE END-TO-END 

FÖRBINDELSER (FRITT: DELLA-LIBERA ET AL, 2002) 

 
Kanalsäkerhet med SSL är tillämpbart i de fall en punkt-till-punkt 
uppkoppling mellan en klient och en tjänst kan etableras (Westbridge, 
2004). I mer komplicerade situationer involverandes flera aktörer och 
tjänster kan meddelanden som ska skickas mellan ändpunkterna behöva 
konfidentialitets- och integritetsskyddas och det kan även bli aktuellt att 
förse dessa meddelanden med ett säkerhetsbevis exempelvis gällande 
identitetskontroller som utförts av en betrodd auktoritet (Singh & Huhns, 
2005). Om end-to-end säkerhet skall kunna uppnås måste SSL 
kompletteras med någon säkerhetsmekanism på meddelandenivån 
(Westbridge, 2004). Meddelandesäkerhet med hjälp av kryptering och 
signering av nyttolasten i meddelandet används i de flesta fall eftersom 
det tillåter dirigering (eng: routing) och säker köhantering (Sedukhin, 
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2003). Ett exempel på teknologi som kan användas är S/MIME37 eller 
XML-Encryption. 
 
En annan aspekt av meddelandesäkerheten är säkerställandet av att 
meddelandet nått fram till den avsedda mottagaren på ett riktigt sätt. Här 
kan några viktiga egenskaper för utbytet av meddelanden identifieras: 
avsändaren vill ha en möjlighet att avgöra huruvida ett meddelande tagits 
emot av den avsedda mottagaren och att detta har skett exakt en gång. 
Kunskap om att meddelandet har tagits emot på ett korrekt sätt tillåter att 
avsändaren vidtar åtgärder om så inte är fallet, exempelvis genom att 
försöka överföra meddelandet igen. (W3C, 2004) 

4.2.5 Säkerhet i den serviceorienterade miljön 
Att säkra enskilda isolerade interaktioner mellan två aktörer är relativt 
enkelt då hänsyn endast måste tas till dessa två parters säkerhetskrav och 
teknologier behöver beaktas när säkerhetslösningen ska konstrueras. Om 
denna interaktion däremot endast är en del av en annan multistegs-
interaktion, exempelvis mellan en tjänstekonsument, en tjänstemäklare 
och en tjänsteleverantör, blir situationen betydligt mer komplicerad. 
(Keene et al, 2004) 
 
I en distribuerad miljö som den service-orienterade behöver parterna 
etablera tillit innan de kan interagera med varandra (Chopra, 2004). För 
att en tjänstekonsument ska delegera ansvaret för att utföra en process till 
en tjänsteleverantör så måste någon form av policy för tillit eller 
förtroendemodell underbygga den delegeringen, exempelvis så måste en 
konsument bestämma sig för att förlita sig på banken innan samma 
konsument anförtror den alla sina besparingar och därför bör alla 
serviceorienterade säkerhetsarkitekturer ha målsättningen att möjliggöra 
detta förtroende (Gall & Perkins, 2003). Förtroendepolicys (eng: trust 
policys), är policys för tillit som tillämpas för säkerheten i 
interaktionsmiljön och för fjärrparten (eng: remote party) i interaktionen 
(Sedukhin, 2003). Konsumenten behöver kunna ha förtroende för 
tjänstens miljö och vice versa (Sedukhin, 2003).  
 
Inter-organisatoriska interaktioner kräver regleringsmekanismer som kan 
säkerställa att olämpligt uppförande från en oseriös eller oärlig part inte 
skapar ogynnsamma förhållanden för ärliga och seriösa aktörer och att 

                                         
37 S/MIME står för Secure MIME och är ett protokoll som stödjer kryptering av 
meddelanden och baseras på den assymetriska RSA-algoritmen. Se vidare exempelvis 
http://www.imc.org/smime-pgpmime.html 
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ärliga aktörer kan verifiera samt ha en överensstämmande syn på 
interaktionerna. (Cook et al, 2004) Olika typer av interaktioner kräver 
dock olika typer av regleringsmekanismer och valet av dessa styrs av 
applikationsspecifika faktorer. Den gemensamma egenskapen hos alla 
regleringsmekanismerna är dock att de på något sätt utgör ett mellanled i 
interaktionerna mellan parterna (Cook et al, 2004). I figur 4.2.5 visas en 
konceptuell vy över hur varje organisation kan ha tillgång till en 
regleringsmekanism i form av ett aktivt säkerhetsfilter vilket omformar en 
oreglerad domän till en tillitsdomän där alla parters intressen skyddas 
(Cook et al, 2004; Shrivastava, 2004). 
 

Org A Org B

Org C

Tillits
domän

Aktivt filter

 
FIGUR 4.2.5: KONCEPTUELL BILD AV TILLITSDOMÄN MED AKTIVA SÄKERHETSFILTER (FRITT: 

SHRIVASTAVA, 2004)  
 
Aktiva säkerhetsfilter (eng: interceptors) som nämnts ovan kan utgöra 
grunden för de regleringsmekanismer som Cook et al (2004) omtalar. 
Aktiva säkerhetsfilter kan fungera som mellanhänder i interaktionerna 
och tillföra funktionalitet för att uppnå säkerhet inkluderandes 
autentisering, auktorisering och spårbarhet vid tjänstenyttjande samt 
informationsspridning (Shrivastava, 2004). Mellanhanden kan vara 
medveten om affärssemantiken i interaktionerna samt förmågor och krav 
hos både konsumenten och tjänsten. Detta är speciellt relevant för 
domänöverspännande interaktioner. Tjänsten kan kräva ett certifikat. En 
mellanhand på konsumentsidan kan då känna av detta genom att 
exempelvis ”förhöra” tjänstekontraktet för att sedan begära det 
nödvändiga certifikatet från någon typ av betrodd säkerhetsauktoritet. 
(Sedukhin, 2003) Det sker genom att kommunikationen i interaktionerna 
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slussas genom de aktiva säkerhetsfiltren som reglerar tillgången till 
domänen och resurserna däri samt reglerar och övervakar de handlingar 
som utförs inom den. (Cook et al, 2004) Övervakningen genererar också 
det oavvisliga loggspår (eng: audit trail) som kan användas för att verifiera 
att parternas accesser, handlingar och uppförande vid interaktionerna sker 
i enlighet med de avtal eller policys som accepterats eller de åtaganden 
som gjorts. Denna typ av verifiering är viktig för att kunna lösa eventuella 
misshälligheter mellan parterna samt för att styrka eller grunda eventuella 
kompensationskrav och/eller vedergällningsaktioner. (W3C, 2004) 
 
Regleringsmekanismernas eller filtrens säkerhetsfunktionalitet varierar 
också i enlighet med graden av tillit mellan parterna. Exempelvis så kan 
en mer lättviktig säkerhetsmekanism användas när parter som i övrigt 
hyser tillit till varandra och kanske enbart behöver ett verifierbart loggspår 
för sin interaktion medan interaktioner där parterna känner en ömsesidig 
misstro till varandra behöver starkare säkerhetsmässiga garantier. (Cook 
et al, 2004) 
 
Tillitskonceptet i generella sammanhang involverar förlitande parter och 
den de förlitar sig på vilket motsäger det allmänna antagandet att en 
betrodd auktoritet kan existera oberoende av andra deltagare (Singh, 
2002). Sådana auktoriteter kan därmed, menar Singh (2002), enbart 
existera inom ramen för fast konstruerade och administrerade miljöer. 
Generellt så kan tjänsteinteraktionerna dra fördel av en betrodd tredje 
part (TTP) om den på något sätt väljs ut av parterna (Singh, 2002). Det 
vill säga alla aktörer måste kunna lita på den tredje parten för att den ska 
kunna understödja interaktioner och transaktioner. TTP:n kan här 
användas för att: bestämma uppfyllelse; lösa konflikter eller tvister; nå en 
uppgörelse; verifiera bevis; och/eller för att utföra olika bestraffningar 
(Singh & Huhns, 2005). Övervakningsmekanismer kan enligt Schoop och 
List (2001) ses som ett sätt att förverkliga den betrodda tredje parten i 
och med att de aktivt övervakar förhandlingsfasen i exempelvis en 
elektronisk affärsinteraktion. 
 
Cook et al (2004) nämner tre sätt som en förtroendedomän, mellan för 
enkelhetens skull två organisationer38, kan skapas med hjälp av aktiva 
säkerhetsfilter eller övervaknings-, säkerhetsmekanismer, se figurerna 
4.2.6; 4.2.7 och 4.2.8. 
 

                                         
38 Det skulle kunna vara fler jämför exempelvis figur 4.2.6 och 3.1.14 



Kapitel 4  Service-orientering ur ett 
säkerhetsperspektiv 

 

 215

Org B

TTP

Org A Tillits
domän

 
 
FIGUR 4.2.6: EN ENDA GEMENSAM TTP REGLERAR INTERAKTIONERNA (FRITT: COOK ET AL, 

2004) 
 
I figur 4.2.6 ser vi att en enda gemensam TTP utgör mekanismen för 
reglering av kommunikationen mellan parterna i interaktionerna och på så 
sätt kan garantera att tillräcklig säkerhet levereras till parterna (Cook et al, 
2004). Den tredje parten tillhandahåller här all säkerhetsfunktionalitet. En 
betrodd marknadsvärd eller en ESB med tillhörande säkerhetstjänster är 
här en tänkbar tredje part för att realisera detta scenario. 
 
Det andra alternativet, figur 4.2.7, innefattar två TTP:er som 
representerar varsin organisation. Dessa TTP:er kan sedan garantera 
varandras identiteter enligt den tillitsmodell som gäller för dem eller den 
miljö de verkar i. 
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FIGUR 4.2.7: EN TTP FÖR RESPEKTIVE ORGANISATION (FRITT: COOK ET AL, 2004) 
 
I ett federationsscenario behöver säkerhetsfunktionerna förenas så att 
användar- eller identitets-, säkerhets- och rättighetsinformation kan delas 
på ett väldefinierat och kontrollerat sätt mellan parterna i den 
affärsrelation som uppstår. Vidare är delningen av digitala identiteter 
mycket viktigt för att möjliggöra federationer och brukar kallas för 
identitets federering (eng: identity federation; CA, 2005). Federationer 
möjliggör alltså att en organisation kan samarbeta med sina olika partners 
som om de befann sig i samma förtroende- eller säkerhetsdomän.  
 
Alternativet till dessa strukturer för miljön är att parterna själva hyser de 
övervakningsmekanismer eller aktiva säkerhetsfilter som behövs för att 
reglera interaktionerna mellan dem, figur 4.2.8. Detta kallas för direkt 
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förtroendedomän eftersom respektive parts aktiva säkerhetsfilter hanterar 
de garantier som krävs för att bilda den domän som är nödvändig för den 
aktuella affärsprocessen eller de aktuella interaktionerna. (Cook et al, 
2004) Denna typ av tillit kan etableras manuellt genom konfigurering av 
de inblandade tjänsterna eller genom att använda en säker transportkanal, 
det kan vara SSL om en punkt-till-punkt förbindelse kan användas eller 
någon annan säker transportmekanism, för att utbyta nycklar och därmed 
senare kunna verifiera motparten i interaktionen (Della-Libera et al, 
2002). Det kan dock vara nödvändigt att det även i detta sammanhang, 
beroende på relationen och de specifika interaktionskraven, finns en TTP 
tillgänglig för att lösa tvister eller rent av för att avbryta en interaktion. 
(Cook et al, 2004) 
 

Org B
Tillits

domän

Aktivt filter

Org A

 
 
FIGUR 4.2.8: ORGANISATIONERNA REGLERAR SJÄLVA INTERAKTIONERNA (FRITT: COOK ET 

AL, 2004) 
 
När allt kommer omkring så konstrueras en förtroendedomän med hjälp 
av de övervakningsmekanismer som garanterar säkerhet och tillförlitlighet 
eller pålitlighet (eng: liveness) vid interaktioner där parterna interagerar 
efter överenskomna förutsättningar. Säkerheten består i att garantera att 
interaktionsförfarandet överensstämmer med det som avtalats mellan 
organisationerna (Cook et al, 2004), exempelvis att tjänsteanropen sker på 
det sätt som man enhälligt kommit överens om. Tillförlitligheten eller 
pålitligheten i sammanhanget garanterar och adresserar ett 
framåtskridande eller att interaktionen hålls levande, exempelvis så består 
detta i att ärliga aktörer kan utföra meddelandeutbyten trots 
samarbetsovilja eller angrepp från oärliga aktörer (Cook et al, 2004).  
 
Organisationerna som bildar en tillitsdomän kan komma överens om att 
utnyttja olika typer av aktiva säkerhetsfilter vilka kan leverera varierande 
rättvise- och tillförlitlighetsgarantier eller för att tillgodose olika tydliga 
(eng: evidentiary) krav. En fördel med den direkta förtroendedomänen är 
att det i den blir enklare att göra kompromisser mellan olika krav. I detta 
sammanhang måste riskerna för att interagera utan en betrodd tredje part, 
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exempelvis att någon form av tvist uppstår, ställas mot tryggheten som 
ges när en TTP reglerar interaktionen och står för de garantier som 
behövs för att parterna ska kunna känna trygghet i sina relationer.  
 
4.2.5.1 Säkerhet vid koordination och komposition (säkra 
affärsprocesser) 
När tillitsdomänen etablerats och tjänsterna däri definierats så utgör den 
ett bra verktyg för utveckling av nya affärsprocesser. Ju mer komplicerade 
affärsprocesser desto större blir säkerhetsbehovet. En säkerhetskontext 
som tillåter delade identiteter och spänner över alla inblandade tjänster 
behövs om lämplig säkerhet skall kunna tillämpas. I sammanhanget gäller 
att se till att interaktionerna mellan företagen är säkra och pålitliga samt 
att funktionalitet finns för: att identifiera, att integritetsskydda, att 
konfidentialitetsskydda och för att uppnå spårbarhet. (Schmelzer, 2004) 
De primära målen för säkerhet vid komposition och koordination av 
tjänster är alltså att säkerställa att endast autentiserade och behöriga 
principaler kan skapa en säkerhetskontext där processen skall kunna 
bildas i; att endast betrodda tjänster kan registrera sig till en aktivitet är en 
annan viktig aspekt; och att säkerställa att endast legitima 
koordinationskontexter används vid registrering. 
 
För att skapa ett bättre säkerhetsstöd och ett minskat risktagande i den 
serviceorienterade miljön behöver de enskilda tjänsterna säkerställa vissa 
säkerhetsgarantier relaterade till kontexten där de ska verka och sina 
respektive säkerhetskrav. En komposition av dessa tjänster bör därmed 
uppnå gemensamma de säkerhetsmål som förhandlas fram för hela det 
komposita systemet. (Han et al, 2004) 
 
Figur 4.2.9 visar hur en sådan säker kompositionsförhandling av tjänster 
skulle kunna gå till. 
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FIGUR 4.2.9: SÄKERHETSMÄSSIG FÖRHANDLING FÖR KOMPOSITION OCH KOORDINATION AV 

TJÄNSTER (FRITT: HAN ET AL, 2004) 

 
I arkitekturdesignfasen definieras systemkrav för det komposita systemet 
och en arkitektur skapas. För att kompositionen ska kunna ske på ett 
säkert sätt behöver hög nivå på säkerhetsmål och detaljerade 
säkerhetsegenskaper för kompositionen och de individuella tjänsterna 
beskrivas och publiceras, vilket också görs inom ramen för 
arkitekturdesignen. (Han et al, 2004) 
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I instansierings- och kompositionsfasen implementeras systemet genom 
användning av olika tjänster som upptäcks och väljs ut. Här etableras 
också säkerhetsorienterade tjänstekontrakt, som Han et al (2004) 
benämner dem, genom förhandling med de utvalda kandidaterna 
inkluderandes kontroller av säkerhetskompatibiliteten mellan 
interagerande tjänster och av att säkerhetskraven för systemnivån uppfylls 
till belåtenhet. (Han et al, 2004) 
 
I exekverings- och utvecklingsfasen är kompositionen i operativ drift och 
levererar sin funktionalitet till konsumenten. Under detta stadie kan den 
dock förändras genom; att tjänster byts ut, kravförändringar, etc. I denna 
fas ingår också återetablering av säkerhetskontrakten genom 
omförhandling i syfte att återvinna säkerhetskompatibiliteten och 
uppfyllelsen av säkerhetskraven när kontexten förändras. (Han et al, 
2004) 

4.2.6 Ett grundläggande serviceorienterat 
säkerhetsscenario 
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FIGUR 4.2.10: DET GRUNDLÄGGANDE SÄKERHETSSCENARIOT FÖR EN SO-ARKITEKTUR 

(FRITT: W3C, 2004) 

 
Identifiering och upptäckt av tjänster samt deras leverantörer är ett viktigt 
första steg vid byggandet av en service-orienterad lösning (Nadhan, 
2004). En säker upptäcktsmekanism (se figur 4.2.10) ser till att klienter 
som inte har tillåtelse att upptäcka eller utnyttja vissa tjänster inte heller 
kan göra detta. Den driver igenom de policys som styr publicering och 
upptäckt av en tjänst.  
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Vid publiceringen av en tjänst är en identitet vanligtvis nödvändig för att 
hävda publiceringspolicys. När en tjänstekonsument upptäcker en tjänst 
kan den välja att identifiera sig eller inte eftersom upptäckt kan ske 
anonymt, men endast i de fall upptäcktsmekanismens policy tillåter det 
vilket ofta enbart gäller i undantagsfall. (W3C, 2004; Sedukhin, 2003) 
 
Tjänstekonsumenten och tjänsteleverantören kan sedan inneha/besitta ett 
flertal identiteter, vilka kan utgöras av certifikat från olika 
säkerhetsdomäner; i den publika domänen och/eller i den företagsinterna 
domänen. Tjänstekonsumenten använder en identitet för att få 
tillgång/tillträde till den tjänst och de funktioner som denne är behörig 
till. Om en tjänstekonsument inte har någon identitet gör detta att 
tjänsteleverantören måste tillåta anonym tillgång till sin tjänst och dess 
funktionalitet vilket är mycket ovanligt även om det kan förekomma. 
Säkerhetsskölden skyddar tjänsten och klienten vid interaktionen och 
hanterar i detta scenario följande grundläggande processer för en säker 
serviceorienterad arkitektur: autentisering, eftersom båda aktörerna måste 
känna igen och godkänna varandras identitet; auktorisering då klientens 
rättigheter att interagera med tjänsten måste bestyrkas och etableras 
gentemot de för klienten och tjänsten gällande policys; kontroll innebär 
att aktionerna som utförs av klienten och tjänsten övervakas och 
analyseras för att motverka/förhindra olika hot och risker från att 
realiseras; klienten och tjänsten måste besluta om de kan ha förtroende 
för varandra under rådande omständigheter och utifrån respektive parts 
nu gällande policys. (W3C, 2004; Sedukhin, 2003) 
 
En tjänst och en klient kan använda sina till identiteten kopplade 
certifikat för kryptering och signering av de meddelanden de utbyter. 
Tjänsten och klienten kan i sina första initiala meddelanden utbyta 
identitetshandlingar vilket möjliggör fortsatta förtroendefulla 
interaktioner mellan parterna. Interaktionssäkerheten det vill säga 
konfidentialitet, integritet och oavvislighet för interaktionerna säkerställs 
med hjälp av denna kryptering och signering (Chopra, 2004).  
Kanalsäkerhet är tillämpbar i ett fåtal fall såsom en statisk direkt 
uppkoppling mellan en klient och en tjänst (W3C, 2004). 
Meddelandesäkerhet (dvs kryptering och signering av innehållet (eng: 
payload) i meddelandet) används i de flesta fall eftersom det tillåter 
routing och pålitliga kö interaktioner (eng: queued messaging). 
 
Distribuerade policys, associeras/förenas med alla inblandade parter; 
klienten, tjänsten och upptäcktsmekanismen. Denna typ av policys är en 
samling regler som definierar huruvida en klient kan/får begära en 
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funktion från en tjänst och om den tjänsten kan/får reagera/besvara 
denna begäran. Policys valideras vid interaktionen och kontexten för 
interaktionen. Exempelvis, ”Tillåt att order lagda före klockan 1600 
levereras över natten”. Varje part i interaktionen validerar sina egna 
policys. (Sedukhin, 2003) 
 
Förtroendepolicys (eng: trust policys), eller någon form av tillitsmodeller 
tillämpas för säkerheten i interaktionsmiljön för fjärrparten (eng: remote 
party) i interaktionen. Klienten behöver kunna ha förtroende för tjänstens 
miljö och vice versa. Förtroendepolicys kan vara rekursiva – de kan vara 
definierade gentemot förtroendepolicys för inblandade parter eller hela 
domäner, exempelvis; ”Jag har förtroende för dig om du har förtroende 
för min vän och min vän har förtroende för dig”. (Sedukhin, 2003) 
 
Distribuerade identiteter, policys och förtroende, kan beskrivas och 
behandlas av en maskin. Exempelvis så kan någon typ av certifikat (x-
509) bäddas in i ett xml-meddelande och på så sätt beskriva avsändarens 
identitet. En policy kan beskrivas i xml och läggas till tjänstekontraktet. 
På detta sätt tillåter man att säkerhet tillämpas på löst kopplade system 
utan explicit mänsklig inblandning. Maskiner kan behandla, lösa och 
anpassa säkerheten utifrån givna beskrivningar vilket är en av de 
viktigaste fördelarna med serviceorienterade system (SOA). (Sedukhin, 
2003) 
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4.3 Allmän säkerhet versus service-orienterad 
säkerhet 
4.3.1 Informationssäkerhet i den service-orienterade 
miljön 
Vi kan nog alla vara överens om att trygghet och tillit är viktiga inslag i 
vårt dagliga affärsgörande eller egentligen viktiga inslag i våra liv 
överhuvudtaget. Vi behöver känna en så pass stor trygghet att vi är 
beredda att ta den risk det innebär att köpa en produkt eller tjänst som 
erbjuds. En synonym till trygghet är säkerhet, en annan är skydd. I en 
serviceorienterad elektronisk affärsmiljö kan vi använda 
informationssäkerhetens byggstenar som bas för trygghet och tillit.  
 
Informationssäkerhet innebär säkerhet vid hantering av information för 
önskad tillgänglighet, integritet, konfidentialitet samt spårbarhet och kan 
delas upp i administrativ säkerhet och IT-säkerhet (Keisu, 1997). I den 
serviceorienterade miljön måste det finnas policys för att reglera 
tillgången till de olika tjänsterna samt för att ge dem och de olika 
säkerhetstjänsterna riktlinjer för hur de ska utföra sina roller (se t.ex. 
Sedukhin, 2003). IT-säkerhetens komponenter för data- och 
kommunikationssäkerhet är som vi ser det centrala när det gäller SO-
säkerhet. Kommunikationssäkerheten har dock som vi ser det en lite 
större roll än datasäkerheten. Det beror enligt vad vi erfar på att 
tjänsternas uppgift i de serviceorienterade miljöerna i större utsträckning 
går ut på att hämta eller sprida information; hos eller till varandra än att 
behandla informationen på plats. Datasäkerheten är dock inte irrelevant 
på något sätt eftersom de olika tjänsterna alltid måste lagra informationen 
under den tid som krävs för att behandla informationen eller att 
förbereda den för kommunikationen och denna korta lilla tid kan vara allt 
en angripare behöver för att tillskansa sig denna information. Att skydda 
lagrad information är i service-orienterade system heller inte lika enkelt 
som det varit tidigare eftersom föreställningen om en yttre försvarsmur 
för nätverket håller på att försvinna och gränsdragningen mellan det inre 
och yttre nätverket blir allt tunnare vilket medför att ”Back-office” inte 
längre är hermetiskt förseglat från den yttre miljön. (se t.ex. Hartman et 
al, 2003; Nortel, 2002) 
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4.3.2 Säkerhetskomponenter i den service-orienterade 
miljön 
Tillgänglighet säkerställer att behöriga användare har tillgång till de 
resurser de är behöriga till i rätt tid och omfattning (Keisu, 1997). Om en 
tjänsts tillgänglighet inte säkerställs kan den som vi ser det inte leverera 
den funktionalitet som tjänstekonsumenternas affärsbehov kräver av den. 
Därmed kan den inte heller tillfredställa eller bidra till att uppfylla 
tjänsteleverantörens affärsbehov som sannolikt är att tjäna något på att 
leverera funktionaliteten. Ett tillgänglighetsbortfall på en tjänst kan 
naturligtvis också ge följdeffekter eftersom det kan finnas andra tjänster 
som är beroende av just den funktionaliteten som ett led i den 
funktionalitet som de själva levererar. Således blir det viktigt att med 
säkerhets-, skyddsåtgärder bemöta de olika hotbilder som finns mot 
tillgängligheten, både till tjänster och information, och samtidigt minska 
riskerna för att de olika hoten ska realiseras. Olika verksamheter ställer 
givetvis skilda krav på tillgängligheten i IT-systemen (Statskontoret, 
1997B). 
 
Integritetskravet innebär att data skyddas mot obehörig ändring eller 
förfalskning under lagring eller kommunikation (se t.ex. Statskontoret, 
1997A; NIST, 1995). Om ett meddelande avsiktligt, genom obehörig 
manipulation, eller oavsiktligt, genom en olyckshändelse, förändras under 
överföringen kan detta som vi ser det leda till att affärskritiska 
transaktioner blottas för obehöriga. Låt säga att det meddelande som på 
något sätt förändrats innehöll de säkerhetskrav som den ena eller andra 
parten ställt upp och som måste uppfyllas för att en transaktion ska kunna 
utföras. Om förändringen i detta fall är att kravet ”kryptering krävs” 
ändras från ja till nej kan detta bli ödesdigert eftersom informationen då 
skickas helt öppet. Säkerhetsmekanismer för riskreducering av olika 
integritetshot är nödvändigt (se t.ex. Mitrovic, 2002; O´Neill, 2003). 
Tilläggas bör här att vi anser att integritetsskydd även måste finnas för 
lågt klassad information, såsom offentlig eller på annat sätt öppen 
information. Även denna typ av information kan enligt vad vi bedömer 
orsaka skador om den förändras på ett otillbörligt sätt. Det kan vara en 
tjänstebeskrivning som på intet sätt är hemlig eftersom man vill nå ut 
med tjänsten till en bred publik av tjänstekonsumenter. En oavsiktlig 
förändring av någon liten del, exempelvis en tidsaspekt för tillgänglighet, 
kan dock medföra att felaktig information förs ut och tjänsten kan 
därmed inte generera affärsnytta på avsett sätt. Ett mer jordnära exempel 
kan vara utskickad information från riksbanken om en höjning av 
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styrräntan, på låt oss säga 0,15 %. Vad kan detta få för effekter om denna 
procentsats förändras till 1,5 % genom obehörig manipulation? Troligen 
blir konsekvenserna av en sådan förändring tämligen stora. 
 
Ett av de viktigaste ändamålen med säkerhet är i allmänhet att 
upprätthålla konfidentialiteten (Mikaelsen & Borgesen, 2002). Att endast 
tjänstekonsumenten och tjänsteleverantören får tillgång till den 
information som utbyts i interaktionerna dem emellan är som vi ser det 
en av huvudförutsättningarna för att kunna skapa trygghet och förtroende 
i en relation. Parterna i relationen måste därför kunna lita på att den andra 
parten har ett trovärdigt konfidentialitetsskydd för den gemensamma 
information som lagras hos den andre samt kunna komma överens om 
vilket skydd som ska gälla i interaktionerna dem emellan. Stora skador 
och kostnader kan annars orsakas för den ena eller andra parten 
alternativt båda om exempelvis känslig affärsinformation hamnar i fel 
händer. Konfidentialitetsaspekten att en oauktoriserad part som fångar in 
ett meddelande inte kan förstå dess innehåll på grund av någon form av 
maskering är enligt Kurose och Ross (2003), vilket vi håller med om, den 
vanligaste uppfattningen av säker kommunikation men precis som de 
också påpekar står inte konfidentialiteten ensam när det gäller att skapa 
säkra kommunikationer eftersom vi åtminstone även behöver veta vem vi 
kommunicerar med.  
 
Konfidentialitet och integritet är två viktiga aspekter för alla säkra system 
och kan uppnås på flera sätt men den mest uppenbara och allra mest 
använda teknologin är dock konceptet för asymmetrisk kryptering 
(Leune, 2004). Vi håller med Leune om detta, krypteringstekniker vare sig 
det är symmetrisk eller asymmetrisk teknik som används är det som gäller 
för serviceorienterade miljöer vid reducering av konfidentialitets- och 
integritetsrisker. Vid överföringar av särskilt känslig information kan en 
kombination av de två teknikerna användas (se t.ex. Karlsson, 2000). En 
symmetrisk nyckel kan vid förhandling mellan parterna tas fram och 
användas för att kryptera informationsmängden och sedan krypteras och 
signeras nyckeln och informationsmängden i meddelandet och 
överföringen kan ske via ett säkrat medium. Mediet kan också säkras med 
kryptering exempelvis SSL och eftersom vi säkrar både meddelandet och 
mediet så kommer vi undan den end-to-end problematik som finns vid 
överföringar på ett medium säkrat med SSL (se t.ex. Westbridge, 2004). 
 
Spårbarhet, eller ansvarskyldighet som det även kallas, innebär att 
verksamheten och tillhörande system ska innehålla funktioner som gör 
det möjligt att entydigt härleda utförda operationer till enskilda individer 
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(Mitrovic, 2002). Endera agenten i en relation kan som vi ser det inte 
tillåtas förneka ett framförhandlat accepterat kontrakt eller ett skickat 
meddelande. Vi anser att tillhandahållande av mekanismer för att 
övervaka och säkerställa spårbarheten därför är ett centralt krav för alla 
serviceorienterade miljöer om de ska kunna fungera på ett trovärdigt sätt. 
En mekanism såsom granskningsvakten (se Kap 4.2.3) vilken övervakar 
tjänsten/tjänsterna och de handlingar som utförs av olika agenter vid 
interaktionerna med dessa tjänster blir därmed en av de viktigaste 
säkerhetsfunktionerna kring tjänsten och något som vi anser måste finnas. 
Om anonym tillgänglighet till tjänsterna ges blir givetvis 
granskningsvaktens roll mindre eftersom vi då inte har någon identitet att 
binda utförda handlingar till men det är fortfarande intressant att 
övervaka handlingar inte minst i statistik- eller kanske framförallt 
skyddssyfte. 
 
Ännu mer centralt är autentisering vilket som vi ser det påverkar alla de 
ovanstående säkerhetsmålen eller kraven. Korrekt identifiering och 
autentisering är grundläggande och om en tjänsts autentiseringsfunktion 
inte fungerar eller kringgås förlorar andra säkerhetsfunktioner i styrka (se 
t.ex. O´Neill, 2003). Mycket handlar alltså, enligt vad vi kan bedöma, 
egentligen om att skapa förutsättningar för verifierade och behöriga 
tjänster att utnyttja andra tjänsters funktionalitet i den grad deras 
rättigheter utifrån olika policys tillåter. Utan att säkerställa identiteterna 
för tjänstekonsumenten kan vi varken tillfredställa behovet av 
tillgänglighet, integritet, konfidentialitet eller spårbarhet. Visserligen skulle 
man som Sedukhin (2003) säger kunna tillåta anonym tillgång till vissa 
tjänsters funktionalitet, exempelvis spridning av demoprodukter eller 
reklaminformation, i syfte att skapa incitament för en mer permanent 
affärsrelation men om identiteten inte är säkerställd kan inte 
tillgängligheten till tjänsterna regleras i den omfattning som vi bedömer 
att kravet avser. Konfidentialiteten i kommunikationerna mellan 
tjänsterna kan inte heller säkerställas om en klar identitet inte finns 
eftersom identiteten styr vilken krypteringsnyckel som ska användas vid 
kryptering av informationsmängden i överföringen. Här ska ju som 
Karlsson (2000) nämner mottagarens publika nyckel användas för att 
antingen kryptera informationsmängden eller om överföringen gäller 
särskilt känslig information den symmetriska algoritm som använts vid 
krypteringen av informationsmängden. När det gäller integritetsaspekten 
blir autentiseringen exempelvis viktig när det gäller att upptäcka 
förändringar av den aktuella informationsmängden eftersom en digital 
signatur ofta används i detta syfte (se t.ex. Statskontoret, 1997C). Syftet 
med spårbarhet faller också utan en säkerställd identitet eftersom det då 
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inte går att klarlägga vem som gjorde vad när. Givetvis kan vi fortfarande 
få reda på vad och när men vi tror att man i allmänhet även vill veta vem 
som bär ansvaret för vad och när. Den tillit som vi och säkerligen de 
flesta andra anser behövs i affärsrelationerna kan inte etableras om 
parterna inte vet vem de kommunicerar eller gör affärer med. 
 
Utan autentisering kan inte heller den andra grundläggande funktionen 
auktorisering eller behörighetskontroll utföras. Behörigheten att utnyttja 
tjänsterna är kopplad till den enskilda identiteten och korrekt 
auktorisering kan därför inte utföras utan en väl utförd autentisering (t.ex. 
Mitrovic, 2002). Auktoriseringen sker sedan genom att identitetens 
rättigheter kontrolleras och regleras gentemot policyn och tillgång till 
funktionalitet eller information kan därefter ges. Policys måste, vilket 
påpekas av Sedukhin (2003), således alltid finnas för att reglera tillgången 
till de olika tjänsterna och samt för att ge alla de olika 
säkerhetsmekanismerna riktlinjer för hur de ska utföra sina roller i 
säkerhetsarbetet. Vi ser dock inte att identiteten som 
behörighetskontrollen görs för behöver vara en särskild individ ur ett 
mänskligt perspektiv utan kan som vi tidigare påpekat vara en annan 
tjänst, applikation eller en organisation. I det senare fallet vilket vi stött på 
vid våra empiriska studier har organisationsidentiteterna, i form av 
organisationscertifikat, vissa rättigheter hos varandras tjänster i 
affärsprocessen och det är därmed organisationen som blir ansvarig om 
något otillbörligt inträffar. I detta scenario är det upp till varje 
organisation att auktorisera användning av organisationens identitet och 
detta förenklar inte minst administrationen av behörigheter, i de fall 
organisationsrättigheter kan användas, då varje enskild tjänsts identitet 
inte behöver bindas till olika rättigheter till tjänster hos partnern. Vi 
tycker att detta känns som en mycket smidig lösning.  

4.3.3 Säkerhetsmässig tillit i den service-orienterade 
miljön 
När det gäller etablerandet av elektroniskt förtroende är det enligt 
Karlsson (2000) i grund och botten fyra aspekter som olika 
säkerhetstjänster kan garantera och säkerställa; autenticitet, integritet, 
konfidentialitet och oavvislighet. Detta tycker vi gäller även 
serviceorienteringen i allra högsta grad. Förtroendet är ytterst viktigt att 
uppnå i serviceorienterade affärsprocesser inte minst på grund av den låga 
graden av kontroll över sin motpart. Säkerhetsmekanismer utgör i sin roll 
som riskreducerare ett viktigt bidrag till uppbyggnaden av tillit till 
motparten. Säkerhetstjänster kan som vi ser det bidra till att vi i den 
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elektroniska världen kan säkerställa de saker som i den verkliga världen är 
naturliga händelser vid olika uppgörelser. De garanterar, i största möjliga 
grad genom autentisering, att den andra parten i en uppgörelse verkligen 
är den som man avsett att göra interagera med. Vi kan konstatera att en 
vanlig metod för detta är att ta hjälp av digitala certifikat (se 
t.ex.Ventuneac, 2003) De kontrollerar också att den part eller identitet 
man autentiserat faktiskt har de rättigheter som krävs för att representera 
motparten samt att motparten är den faktiska uppdragsgivaren eller 
ägaren till det som ska utbytas i uppgörelsen exempelvis information. 
Kontroll kan också ske huruvida det som utbyts verkligen är det som 
överenskommelsen gällde det vill säga att ingen förändring av exempelvis 
informationen har skett vid själva transaktionen. Säkerhetsmekanismer 
för både tjänster och meddelanden kan tillhandahålla 
konfidentialitetsskydd genom hela transaktionen så att inga utomstående 
kan dra nytta av eller få veta något om den uppgörelse som ingåtts mellan 
parterna. En viktig aspekt vid byggandet av tillit tycker vi är att en 
kontroll av tidigare transaktioner med den aktuella parten kan göras 
eftersom denna information kan utgöra ett bra underlag inför valet att 
ingå i en uppgörelse. Säkerhetsmekanismer eller tjänster för att kunna 
uppnå spårbarhet tycker vi därmed blir väldigt viktiga. Adams (1996) 
uttrycker att spårbarhet är vitalt för alla typer av distribuerade miljöer. De 
loggspår som ofta blir resultatet från dessa säkerhetstjänster kan användas 
vid utvärderingen av transaktionerna och därmed påverka tilliten till den 
aktuella partnern. Sammantaget bidrar säkerhetsmekanismerna till att 
reducera de olika säkerhetsrisker som vi anser måste beaktas i alla 
relationer. 
 
Den grundläggande tilliten mellan parterna kan, som vi ser det, även i den 
serviceorienterade miljön lösas med certifikat för identifiering, kryptering 
och signering. Exempelvis så kan PKI-funktionalitet såsom CA:n och 
RA:n etc. publiceras som tjänster och sedan tillsammans med en 
policybeslutande tjänst bilda någon form av säkerhetsauktoritet. Vi tycker 
att namnet säkerhetsauktoritet som presenteras av Sedukhin (2003) är 
mycket bra för denna roll eftersom det speglar funktionaliteten på ett 
bättre sätt än om den enbart hade benämnts exempelvis 
policybeslutspunkt, auktoriseringsmanager eller enbart CA. 
 
Vi ser det sedan som tänkbart att bilda hierarkier av säkerhetsauktoriteter 
enligt liknande mönster som för de förtroendehierarkier som beskrivits i 
samband med förtroende i distribuerade miljöer (se kapitel 4.1.7.7). Vi ser 
också att det är möjligt att använda någon form av de tillitsmodeller som 
Stinson et al (2000) beskriver även om avvisningsmodellen som vi ser det 



Kapitel 4  Service-orientering ur ett 
säkerhetsperspektiv 

 

 228

verkar mer arbetsam att hantera. Om den lokala säkerhetsauktoritet som 
initialt får en förfrågan, i och med att denna befinner sig närmast tjänsten, 
inte innehar det certifikat som krävs för att godkänna tjänstekonsumenten 
kan den sända denna förfrågan vidare till en annan säkerhetsauktoritet, 
som är betrodd av honom och befinner sig högre upp i hierarkin, för att 
kontrollera om denne har ett certifikat för den aktuella 
tjänstekonsumenten. På så sätt kan olika säkerhetsauktoriteter hela tiden 
uppdatera sig själva med certifikat och kan besvara beslutsförfrågningar 
från exempelvis sköldtjänster eller någon annan typ av 
säkerhetsmellanhänder, eller för all del från tjänsterna själva om 
autentiseringen och auktoriseringen sker där utan hjälp av stödtjänster för 
säkerhet. Säkerhetsauktoriteten skulle i detta fall, tillsammans med 
skölden, bilda den behörighetsvakt som skyddar tjänsten.  
 
Vi tycker också liksom Singh och Huhns (2005) att det i den 
serviceorienterade miljön är ett fullt tänkbart att lösa säkerhets- och 
tillitsproblematik genom användning av tredje parts marknadsplats. 
Parterna behöver då inte bekymra sig över implementation av 
säkerhetsmekanismer eller över säkerhetsriskerna i lika hög grad eftersom 
marknadsvärden garanterar säkerheten i den av denne kontrollerade och 
reglerade domänen. Detta gör att tillitsfulla relationer på ett enklare sätt 
kan ingås mellan parterna. En realisering av detta kan vara en ESB (se 
t.ex. Endrei et al, 2004) kontrollerad av en TTP eller för all del någon av 
parterna om så överenskommits, det senare är enligt vad vi kan bedöma 
en trolig lösning för stora företag eller organisationer med många 
underleverantörer.  
 
Oavsett hur säkerhetslösningarna ser ut tycker vi att de är nödvändiga för 
att kunna skapa den tillit som exempelvis Shrivastava (2004) menar 
behövs i olika relationer med enskilda tjänsteleverantörer och/eller 
virtuella organisationer. Det gäller också att finna ett sätt att strukturera 
upp de relationer som etablerats med tillit. Det kan ske genom att lagra 
förtroendet till de olika aktörer med vilka relationer har etablerats i någon 
form av tillitsminne som ständigt förändras beroende på det fortsatta 
utfallet i de interaktioner eller transaktioner som utförs inom ramen för 
relationen. Här anser vi att man kan utnyttja någon form av tillitsmodell 
av de typer som Stinson et al (2000) nämner. Allteftersom tillitsnivån 
stiger i relationen är det också tänkbart att det går att minska 
säkerhetsnivån för vissa delar av säkerhetsskyddet. 
 
Vi tycker att det tillvägagångssätt som beskrivs av Jøsang och Presti 
(2004) och figur 4.1.11 vilken visar hur riskerna kan ställas mot utfallet i 
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de tidigare utförda transaktionerna är ett bra sätt att skapa ett underlag för 
bedömning om parten överhuvudtaget ska beaktas som exempelvis 
tjänsteleverantör när ett behov uppstår. Om säkerhetsriskerna i tidigare 
transaktioner befunnit sig på gränsen till att vara eller rent av ovanför den 
kostnadsnivå organisationen egentligen är beredd att acceptera kanske 
man bör tänka ännu en gång trots att vinsterna är relativt stora.  

4.3.4 Bedömning av säkerhetsbehov i den service-
orienterade miljön 
De tre grundläggande säkerhetskraven integritet, konfidentialitet och 
tillgänglighet påverkar som vi tidigare nämnt (se kapitel 4.1.5) varandra i 
stor utsträckning och en bedömning måste därför göras utifrån de 
specifika förutsättningarna för varje SO-miljö vilket säkerhetsmål som ska 
prioriteras före de andra.  
 
Det råder olika säkerhetsbehov beroende på i vilken miljö SO-
arkitekturen befinner sig eller ska verka i. Vissa miljöer såsom exempelvis 
bankmiljön ställer enligt oss sannolikt större krav på integritet (se t.ex. 
Hartman et al, 2003) eftersom ett meddelande genom avsiktlig, obehörig, 
manipulation eller oavsiktligt, genom en olyckshändelse, förändras under 
överföringen kan detta leda till att affärskritiska transaktioner blottas med 
stora skador för organisationen som följd; både när det gäller de rent 
ekonomiska aspekterna och mer svårvärderliga aspekter såsom goodwill 
eller en förlust av tillit från kunderna.  
 
De olika målen är ju givetvis inte varandras motsatser på något sätt 
eftersom exempelvis integritet precis som konfidentialitet kan lösas med 
kryptering. Men precis som Mikaelsen och Borgesen (2002) menar kan 
det exempelvis bli svårt att påvisa en angripares integritetskränkning om 
konfidentialitetsskyddet är för högt. Det beror som vi ser det på att ett 
konfidentialitetsskydd också ofta innebär en inskränkning i antal behöriga 
entiteter och därmed färre som kan kontrollera integriteten hos 
informationen.  
 
Vi är av den uppfattningen att man i alla de elektroniska relationer som 
den serviceorienterade miljön tillåter måste ta hänsyn till säkerheten. 
Därmed inte sagt att säkerheten alltid ska stå i första rummet. Med 
hänsyn till säkerheten menar vi här att man kontinuerligt måste beakta det 
säkerhetsbehov som finns och anpassa det efter de risker som 
interaktionerna i relationerna innebär för organisationen. Vi menar här att 
en organisation mycket väl kan agera helt utan säkerhetsmekanismer eller 
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säkerhetsskydd i sina relationer med andra så länge en bedömning har 
gjorts huruvida ett säkerhetsskydd är nödvändigt eller inte och därefter 
gjort ett väl underbyggt medvetet val att inte säkra sig.  
 
Det får dock inte i något läge vara så att organisationen agerar på ett 
säkerhetsundvikande sätt och ignorerar sina säkerhetsbehov eller chansar 
om ni så vill på att de olika hoten inte ska realiseras. Detta kan bli 
kostsamt såväl i ekonomiskt som i goodwill eller tillitsmässigt kapital 
räknat. Det får inte heller vara så att organisationen hamnar i någon slags 
riskparanoia och lägger på högsta möjliga säkerhetsnivå på allt. 
Säkerhetsnivån i den serviceorienterade miljön måste därmed som vi ser 
det anpassas eftersom säkerheten inte får strypa möjligheterna att 
interagera med varandra i alltför hög grad. Vi menar här att säkerheten 
kostar och det finns som bekant inte någon fri lunch. Fredholm (2002) 
påpekar att det finns en ekonomisk aspekt på säkerheten som innebär att 
det inte alltid är så att ett angrepp leder till en direkt ekonomisk förlust 
utan istället handlar om en prestige eller tillitsförlust som i andra hand 
kan leda till kostnader vilka kan vara svåra att uppskatta med ekonomiska 
mått. 
 
Hög säkerhet drar ner prestanda och ställer större krav på plattformen 
och tjänsterna än låg säkerhet. Osäkerhet kan dock drabba plattformen 
respektive tjänsterna ännu hårdare om en angripare ges en möjlighet till 
exploatering av dem båda. Vi håller här med Cole (2001) och Fredholm 
(2002) när de menar att om kostnader för säkerhetslösningar jämförs med 
kostnader som skulle kunna uppstå ur riskerna så kommer priset för en 
hög säkerhetsnivå att vara motiverat. Vi måste dock finna en balans 
mellan kostnad och säkerhetsnivå, enligt figur 4.1.17. En 
säkerhetsinfrastruktur som inte tillåter att det dagliga arbetet eller 
affärsgörandet utförs är enligt oss felkalibrerad och nivåbedömningen av 
de olika säkerhetshöjande åtgärderna bör göras om.  
 
Vid bedömning av säkerhetsnivån är riskanalyser och 
informationsklassificering bra hjälpmedel även för den serviceorienterade 
miljön (se t.ex. Lundin Andersson, 1997). Dessa båda ger om de används 
tillsammans, vilket också vanligtvis görs eftersom riskanalys är en del av 
klassificeringsarbetet, ett bra underlag för bestämmandet av 
säkerhetsnivån för tjänsterna och de interaktioner som ska ske mellan 
dem.  
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4.3.5 Hot och sårbarheter i den service-orienterade 
miljön  
Den service-orienterade arkitekturen ger utrymme för en attack på några 
uppenbara angreppspunkter med hjälp av traditionella tekniker (se t.ex 
Lindstrom, 2004). Dessa sårbarheter kan utgöra hot mot både 
kommunikationen i form av meddelanden och tjänsterna i interaktionen 
eller miljön. Sårbarheterna kan exempelvis inbegripa manipulation av 
meddelanden, protokoll och/eller angrepp på otillförlitliga entiteter i en 
komposition. Attackerna sker enligt vad vi erfar enligt samma 
konceptuella mönster som tidigare genom kartläggning, bearbetning och 
slutligen en exploatering av någon typ men angreppsmöjligheterna har 
utökats till att inbegripa applikationslagret på ett helt annat sätt än 
tidigare, vilket Hartman et al (2003) mycket riktigt påpekar. 

4.3.6 Multinivåsäkerhet och skyddskaraktärer i den 
service-orienterade miljön 
Det finns ingen patentlösning eller ”silver bullet” som Cole (2001) 
uttrycker saken när det gäller säkerhetsskydd. Säkerhetsskyddet bör såväl 
som i allmänhet som i SO byggas enligt flerskiktsprincipen vilket gör att 
en attack kan rapporteras, fångas upp och stoppas alternativt 
skadebegränsas även om den bryter igenom den första försvarslinjen. Vi 
anser att man, för att möta och riskreducera de olika hot som föreligger 
mot SO-miljön, behöver kombinera olika säkerhetsmekanismer och/eller 
säkerhetstjänster med olika karaktärsdrag för att bygga upp en tillräckligt 
trygg miljö där tjänsterna kan samverka med varandra.  
 
För att säkra de enskilda tjänsterna kan vi utnyttja behörighetsvakter i 
form av avvärjande säkerhetsmekanismer tillhörandes den plattform som 
hyser tjänsten exempelvis XML-brandväggar, säkerhetstjänster i en ESB 
et cetera; vi kan också använda någon eller några speciella skräddarsydda 
säkerhetstjänster, antingen egna eller inhyrda som marknadsvärden 
eventuellt tillhandahåller eller varför inte en kombination av dem. Dessa 
kombineras sedan med granskningsvakter i form av säkerhetsmekanismer 
som säkerställer spårbarhet och möjligheten att följa upp att de åtaganden 
och förpliktelser som parterna åtagit sig respektive ålagts har utförs på ett 
tillfredsställande sätt. Huvudkontentan är dock att utarbeta vad t.ex. Cole 
(2001) och Brown (2004) kallar för ”försvar på djupet”. 
 
När det gäller de meddelanden som skickas i interaktionerna mellan 
tjänsterna måste man som vi ser det säkerställa end-to-end säkerhet. 
Punkt-till-punkt säkerheten genom exempelvis en SSL-kanal eller en 
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VPN-tunnel är ett sätt att lösa förbindelsen mellan två aktörer men om 
denna interaktion som Keene et al (2004) påpekar endast är en del av en 
annan multistegsinteraktion, exempelvis mellan en tjänstekonsument, en 
tjänstemäklare och en tjänsteleverantör, blir situationen betydligt mer 
komplicerad och end-to-end säkerheten måste säkerställas. Detta sker 
som vi ser det lämpligen genom att på något sätt kryptera och signera hela 
meddelandet eller delar av innehållet i meddelandet, beroende av 
resultaten från de säkerhetsbedömningar som vi anser måste göras, och 
genom att överföringen görs på ett säkrat medium med samma teknik 
som tidigare det vill säga SSL eller VPN alternativt i kombination vid 
överföringar av särskilt känslig information. 

 4.3.7 Distribuerad säkerhet i den service-orienterade 
miljön 
Säkerheten kontrollerar och reducerar de säkerhetsrisker som finns 
involverade i den serviceorienterade miljön. Vi tycker liksom exempelvis 
Wiberg (1999) och Hartman et al (2003) därför att man precis som i alla 
andra säkra distribuerade miljöer måste kunna hantera följande 
grundläggande säkerhetsaktiviteter och därigenom uppnå en godtagbar 
säkerhetsnivå i den serviceorienterade miljön: Autentisering eftersom 
båda aktörerna måste känna igen och godkänna varandras identitet; 
Auktorisering då konsumentens rättigheter att interagera med 
tjänsten/tjänsterna måste bestyrkas och etableras gentemot respektive 
parts gällande policys. Kontroll och reglering av de handlingar som utförs 
av klienten respektive tjänsten övervakas för att motverka eller förhindra 
olika hot från att realiseras samt för att säkerställa spårbarhet i 
interaktioner eller transaktioner och därmed kunna koppla ihop vem med 
vad och när. Även de övriga kriterierna för den distribuerade miljön 
såsom en säker kommunikationskanal, integritetsskydd för data och inte 
minst tillit är relevanta att beakta. 

4.3.8 Säkerhet i den service-orienterade miljön 
Vi är liksom Schoop (2003) av den meningen att en av de största 
anledningarna till att företag inte engagerar sig i elektroniskt affärsgörande 
är avsaknaden av en trygg affärsmiljö vilket ofta grundar sig i omsorg för 
säkerheten. Vi menar vidare att säkerheten utgör en väsentlig del av den 
tillit som behövs i affärsgörandet och i de affärsprocesser som bygger upp 
det.  
 
Vi ser ett behov av att det i affärsmiljön eller på marknadsplatsen finns 
någon form av säkerhetsansvarig polisauktoritet som ansvarar för att 
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skapa trygghet för de olika affärsgörande aktörerna. Denna polisauktoritet 
bör alltså finnas för att garantera den grundläggande trygghet som 
exempelvis polismyndigheterna skapar i ett verkligt samhälle där 
aktörerna i övrigt är fria och självbestämmande så länge de inte bryter 
mot samhällets gemensamma lagar och förordningar. Den centrala 
polisauktoriteten garanterar att de gemensamma lagar och regler som 
gäller för affärsmiljön följs och att de övriga aktörernas lika möjligheter 
till affärsgörande tryggas. 
 
Den centrala polisauktoriteten skulle som vi ser det kunna tillhandahålla 
certifierade säkerhetsagenter till de olika parterna alternativt certifiera 
parternas egna säkerhetsagenter för att dessa ska kunna agera eller verka 
enligt de regler som finns på den aktuella marknadsplatsen. 
Säkerhetsagenten som finns på plats hos varje enskild aktör fattar sedan 
alla säkerhetsrelaterade beslut. Till sin hjälp är det som vi ser det tänkbart 
att de enskilda säkerhetsagenterna har en samling säkerhetsvakter att tillgå 
för att genomdriva de olika besluten. 
 
En säkerhetsauktoritet, exempelvis enligt den modell som presenteras 
ovan, med olika säkerhetstjänster som står under kontroll av en betrodd 
tredje part på marknadsplatsen eller i affärsmiljön är som vi ser det ett 
fullt tänkbart sätt att realisera polisauktoriteten. Denna centrala 
säkerhetsauktoritet ska sedan kunna kommunicera med parternas lokala 
säkerhetsagenter vilka i sin tur kan bestå av en lokal certifierad 
säkerhetsauktoritetstjänst som ålagts att som lägsta gräns fatta beslut 
enligt marknadens gemensamma regler. Med detta menar vi att de 
enskilda parterna givetvis måste kunna behålla sin autonomi och själva 
kunna ha sin egen säkerhetspolicy även om den minst måste uppfylla de 
krav som marknadsplatsens regler och riktlinjer ställer på den. 
Säkerhetsvakterna skulle i sin tur kunna realiseras av en säkerhetssköld (se 
kapitel 4.2.3) eventuellt med bistånd av ett aktivt filter, såsom dem Cook 
et al (2004) omtalar, om en säkerhetsvakt med specialkunskaper skulle 
krävas. Dessa skulle eventuellt kunna vara kunskaper om kryptologi. 
 
Det gäller enligt vår mening också att balansera antalet vakter och därmed 
säkerheten så att inte säkerhetsnivån blir alltför hög och kostsam eller i 
onödigt hög grad inverkar hämmande på affärsgörandet mellan aktörerna. 
  
Vi är av den meningen att när aktörernas tjänster komponeras eller 
koordineras till affärsprocesser och på så sätt samverkar måste det kunna 
gå att säkerställa vem som får skapa processerna, vilka som ingår i dem 
och inte minst vem som får konsumera processen. En 
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säkerhetsinfrastruktur uppbyggd efter ovanstående resonemang med 
säkerhetsagenter och vakter är som vi ser det fullt kapabel att 
tillfredsställa dessa behov. Säkerheten i affärsprocesserna består som vi 
ser det även till stor del i att kunna säkerställa spårbarhet för de olika 
parternas handlingar och åtaganden. 
 
Vi anser också att den aktör som erbjuder och sammanställer de 
komposita eller koordinerade tjänsterna i tjänstebeskrivningen måste 
kunna ge korrekt information om de i ingående tjänsternas 
säkerhetsegenskaper. Vi menar alltså att en lägsta säkerhetsnivå i 
processen måste kunna garanteras. Generellt så kan tjänsteinteraktionerna 
dra fördel av en betrodd tredje part (TTP) om den på något sätt väljs ut 
av parterna (se Singh, 2002). 
 
Vidare anser vi att den konsumerande aktören bör kunna ta reda på om 
de olika parterna som tillhandahåller tjänster till processen är pålitliga. 
Exempelvis genom säkerhetsfunktioner som kan leta upp dessa 
identiteter via den egna tillitsmodellen eller via säkerhetsagenter som 
delegerats ansvaret att fatta förtroendebeslutet. 
 
Säkerhetsinfrastrukturen bör också enligt vår mening kunna ge vad 
Fredholm (2002) benämner ett förvansknings- och insynsskydd för 
kommunikationen. Detta kan som vi ser det göras med kryptering av 
meddelandet så att vi säkerställer end-to-end säkerheten. Detta kan också, 
om säkerhetsbehovet är sådant, kompletteras med ett säkert medium för 
överföringen.  
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Del III Empirisk referensram och analys 
I kapitel 5 innehåller uppsatsens empiriska referensram i form av de 
fallstudier vi genomfört. I slutet av varje fall sker en analys som avser att 
lyfta fram de fenomen som är relevanta för uppsatsens empiriska 
forskningsfrågor. Resultaten från de empiriska analyserna sammanbinds 
sedan i del IV tillsammans med de teoretiska analysresultat som 
framkommit i del II. 
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5 Empirisk referensram 
I det här kapitlet presenterar vi det empiriska underlag som använts i 
uppsatsen. I den första delen återfinns de intervjuer vi gjort med IDA 
Infront vilka bistått med kunskaper i fallet SHS. Företag utvecklar 
bland annat system innehållande web services samt deltar i utvecklandet 
av SHS-systemen. I den andra delen presenteras intervjuer gjorda med 
CSN som använder SHS och web services i sina system. Efter varje fall 
sker en kort analys för att lyfta fram de empiriska data som är relevanta 
för uppsatsens empiriska forskningsfrågor. 

 

5.1 Fallet SHS 
Ida Infront är ett av de företag som deltar i samarbetet att utveckla SHS-
systemet som beskrivs nedan. De bistår också med mer konceptuell 
kunskap till de inblandade aktörerna. Företaget hjälper myndigheter med 
att utveckla ärendehanterings- och kommunikationslösningar. Genom 
den egenutvecklade produktlinjen iipax anses processen förenklas så att 
informationen kan överföras snabbare och göras mer lättillgänglig. De har 
tre kontor i Sverige; Linköping, Stockholm och Sundsvall med 65 
personer anställda där den största delen är vad de anser högt kvalificerade 
tekniker. Företaget har existerat sedan 1984. Några av dess kunder är 
Skatteverket, Försäkringskassan och Rikspolisstyrelsen. 
 
SHS (spridnings- och hämtningssystem) är ett system som möjliggör 
säker och pålitlig överföring av information mellan tillämpningar över 
den öppna miljön Internet samt andra IP-baserade nät. Systemet bygger 
på standardkomponenter för att hantera spridning och hämtning av 
information mellan olika myndigheter, landsting och kommuner samt till 
och från medborgare, organisationer och företag. Det kan även användas 
för att skicka information Internt inom en myndighet och dess system. 
SHS togs fram genom en samverkan mellan olika myndigheter och 
initierades under 1997. Avsikten att utveckla systemet har varit att 
förbättra situationen där många företag och organisationer förlitat sig på 
individuella lösningar och de mer ”tungrodda” EDI-systemen. I dagsläget 
befinner sig systemet i version 1.2 och utvecklingen av denna svenska 
standard kommer att fortgå. I kommande versioner kommer det att ske 
en ökad användning av specifikationer från bland annat World Wide Web 
Consortium (W3C) och OASIS. Enligt Ida Infront fanns det från början 
inte några krav att systemet skulle vara tjänstebaserat. Istället talade man 
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om produkttyper. Däremot skulle det ha betydligt lösare koppling än vad 
som fanns tidigare. 
 
Flera främst stora myndigheter använder sig av i någon form av SHS idag 
så som Länsstyrelsen, Skatteverket, Kronofogden, Bolagsverket och 
Vägverket, Domstolsverket, Riksåklagaren, Rikspolisstyrelsen, 
Kriminalvårdsverket och Tullen. SHS tillhandahåller gemensamma 
tjänster för insamling och spridning av information där en stor vikt har 
lagts på säkerheten i SHS för att säkerställa att information inte förändras 
eller kommer i fel händer. 
 
SHS anses av de inblandade parterna som en föregångare till web services 
och att det än idag är en mer komplett plattform än web services gällande 
informationsöverföring. Det gäller främst de lösningar som SHS erbjuder 
gällande säkerhetsnivån (i bemärkelsen skydd mot obehörig tillgång), 
asynkron kommunikation med leveransskydd, en-till-många 
kommunikation samt informationskonvertering. Här anges främst 
säkerhetslösningarna och hanteringen av stora informationsmängder som 
särskilda fördelar med SHS. När det gäller den sistnämna kan en 
överföring inom SHS gälla flera hundratals megabyte och upp till en 
gigabyte. I web services ligger det en begränsning på 10-15 megabyte ifall 
inte överföringarna delas upp över flera bifogade delar.   
 
SHS stacken (figur 5.1.1) sträcker sig från affärsprocess ned till 
transportlagret. Aktörerna lokaliserar först tjänsten med hjälp av 
katalogentjänsten (”SHS-Directory”) som innehåller information om 
aktörer, dokument, adresser och publika överenskommelser. På den 
högsta nivån sker affärsprocesserna mellan aktörerna. På den här nivån 
finns ingen säkerhet utan den byggs upp av underliggande lager. Innan en 
kommunikation kan ske måste aktörerna acceptera en överenskommelse 
(”SHS-Agreements”). Den innehåller en samling regler som reglerar de 
handlingar som sker i kommunikationerna gällande exempelvis 
överföringskostnad, bekräftelsekrav et cetera. Enligt Ida Infront är syftet 
med SHS agreements att ha elektroniska versioner av sociala avtal, det vill 
säga elektroniska juridiska avtal. De finns också publika avtal som gäller 
flera personer. I den nya upphandlingen kommer det även att finnas avtal 
som kan debitera trafik mellan myndigheterna, exempelvis kan det kosta 
sju kronor för en viss mängd information 
 
Vid skickande av information paketeras nyttolasten (eng: payload) som 
innehåller affärsdokument till olika produkttyper (”SHS Product types”) 
där den kan säkras med hjälp av kryptering och signering. Produkten 
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definierar strukturen på de affärsdokument som ska skickas. Dessa 
paketeras sedan i sin tur till de meddelanden (”SHS-Messages”) som 
kommuniceras mellan aktörernas applikationer. Ett meddelande kan 
innehålla ett eller flera affärsdokument. Därefter ska meddelandet 
överföras på ett pålitligt sätt med (”SHS-Reliable transfer”). Överföringen 
av meddelandena sker sedan via olika Internet protokoll med kryptering 
och autenticering.  
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FIGUR 5.1.1: SHS STACKEN 
 
 
Ur ett tjänsteperspektiv kan meddelandena i SHS: s arkitektur skickas från 
en initierande aktör via meddelande tjänsten (SHS Messaging service) till 
en eller flera mottagande/responderande aktörer. Meddelandetjänsten 
innehar flera olika funktionaliteter såsom verifiering att meddelanden är 
godkända (valida) för överföring, en säker överföring som inte förlorar 
meddelanden, ger överföringsbekräftelser på begäran, felhantering 
innehållande exempelvis loggningsfel och placering av okända 
meddelanden i ”karantän”, routning av meddelanden och ger spårbarhet 
genom loggning och annan spårinformation om meddelanden såsom 
tidsstämplar, avsändare (både den ursprungliga och den senaste), 
mottagare, externa adresser, meddelandetyp (asynkront/synkront), storlek 
et cetera. Tidstämplarna kräver att systemet har en gemensam tid.   
 
Överenskommelserna har en central roll i meddelandetjänsten. För varje 
överföring som passerar måste det finnas en giltig överenskommelse. Om 
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det inte finns det eller om det inte finns en sådan vid den mottagande 
noden kommer överföringen att avbrytas som en felmeddelande skickas 
till avsändaren. Överenskommelserna spelar även en roll vid routningen 
av meddelandet som skickas. 
 
 I figur 5.1.2 visas ett av de tänkbara scenarierna. Den initierande parten 
levererar ett meddelande till mottagaren som i sin tur returnerar ett svar. 
Det här kan ske både synkront eller asynkront. Överenskommelsen 
definierar den bilaterala kommunikationen och vilka produkttyper som 
kan kommuniceras där en av aktörerna är huvudman (principal).  
 
 

Initierande
Aktör

Svarande
Aktör

Överenskommelse

SHS

 
FIGUR 5.1.2: TJÄNSTEPERSPEKTIVET I SHS, BILATERAL KOMMUNIKATION 
 
I figur 5.1.3 visas hur ett många-till-en scenario kan se ut i SHS. I det här 
fallet kan flera organisationer skicka samma typ av information till en 
mottagare. Det sker genom att mottagaren agerar som huvudman 
deklarerar en publik överenskommelse med de initierande aktörerna. När 
den svarande aktören mottaget ett meddelande svarar denne till den som 
skickat meddelandet.  
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FIGUR 5.1.3: TJÄNSTEPERSPEKTIVET I SHS, MÅNGA-TILL-EN KOMMUNIKATION (PUBLIK 

ÖVERENSKOMMELSE) 
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Det finns enligt Ida Infront ingen möjlighet att med automatik skapa 
kompositioner eller koordinationer på samma sätt som sker i web services 
för att få en utökad funktionalitet i SHS. Däremot finns det funktioner 
för att sprida information till flera mottagare. Det beror att tekniken inte 
har varit mogen för att göra det. Det sker dock hårdkodat, exempelvis 
sker det med A-kassorna och Ams via försäkringskassorna och där är 
SHS inblandat. Enligt Ida Infront är man inte framme ännu där detta kan 
ske med automatik.  
 
Figur 5.1.4 visar det grundläggande sceneriet i SHS. Produktägaren 
registrerar sin organisation, adress och de produkttyper som ägs av 
organisationen. Om produkttyperna ska användas i ett många-till-ett 
tjänsteperspektiv måste även publika överenskommelser lagras i 
katalogen. Affärsapplikationen hos den initierande parten kan använda 
katalogen för att konfigurera olika parametrar för överföringen. 
Meddelandetjänsten använder katalogen för att resolvera produkt och 
organisationsinformation för att eventuellt lokalisera de fysiska adresserna 
för de kommunicerande parterna.  Enligt Ida Infront skapar den som äger 
produkttypen katalogtjänsten och alla aktörer måste äga en produkttyp. 
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FIGUR 5.1.4: GRUNDLÄGGANDE SCENARIO I SHS 
 
Sökningen sker enligt Ida Infront inte automatiskt utan manuellt via URL 
information. Det är ägaren av produkttypen som lägger till den 
information som finns i katalogtjänsten. En anledning som anges för att 
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detta inte sker automatiskt är att det inte finns något behov av det, men 
Ida Infront ger ändå ett exempel där det kan komma att behövas. Det är i 
de fall när tandläkare ska skicka in intyg till en myndighet. Då kan han 
förses med programvara som automatiskt kan känna av var det ska 
skickas via katalogtjänsten. Detta anses vara ett steg på vägen att skapa 
mer dynamik i systemen. 
 
För att ge en säker transport mellan två parter är det viktigt att hela 
transportkedjan har en obruten rad noder med servercertifikat samt att 
informationspaketen krypteras vilket ger insynsskydd och en garanti för 
att den information som skickas är den samma som tas emot. Den 
centrala SHS-katalogen styr överföringen över Internet mellan noderna. 
Katalogen kontrollerar bland annat även att det finns en elektronisk 
realisering av det sociala avtal som finns mellan parterna i form av en 
SHS-överenskommelse vilket tillåter att en viss information överförs.  För 
att en organisation ska kunna kommunicera enligt de specifikationer som 
finns i SHS måste den antingen själv installera en nod på egen IT-
plattform eller välja att ansluta till en nod som tillhandahålls av en 
tjänsteleverantör. En nod är en serverimplementation av SHS 
meddelande tjänst 
 
För att sammankoppla olika verksamhetssystem kan noderna består av 
någon av fyra olika gränssnitt såsom java-api och web services. De data 
som skickas mellan noderna är så kallade SHS-dokument som består av 
en etikett i XML-format och verksamhetsinformation i valfritt format. 
Etiketten innehåller den styrinformation som SHS behöver för att kunna 
hantera informationsöverföringen som både kan vara asynkron och 
synkron. Transportformatet för SHS-dokument är S/MIME. Enligt Ida 
Infront används det alltid http/SSL för att säkra kommunikationen 
mellan noderna. (se figur 5.1.5) I vissa fall sker det även på inhyrda linor 
över Internet. 
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FIGUR 5.1.5: NÄTVERKET I SHS 
 
HTTP/SSL används även när affärsapplikationen via ett SHS gränssnitt 
ska kommunicera med SHS noden.  Kommunikationen mellan 
katalogtjänsten sker via LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) 
och aktörernas interna nät är avskilt från Internet med hjälp av en 
brandvägg. Varje nod måste ha en unik identitet, giltig adress och ett 
aktuellt servercertifikat. Dessutom måste det vid varje interaktion finnas 
en överenskommelse mellan noderna. Det är produktägaren som 
producerar tjänsten och som ansvarar för säkerheten. Ida Infront säger 
här att katalogtjänsterna är publika i den meningen att det går att läsa men 
inte skriva till dem och då säkras de genom behörighetskontroll, där det 
krävs ett visst certifikat för att få tillträde.  
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Det finns tre säkerhetsnivåer inom SHS vilka kan användas oberoende av 
varandra: 
 

• Affärssystemnivåsäkerhet – Definierar säkerhetsnivån som 
affärssystemet tillför de data som kan kommunicera (se figur 5.1.6). 
Detta är inget måste utan SHS kommer att behandla all data på 
denna nivå på samma sätt oavsett om den är säkrad eller inte. 

• Transmissionssäkerhet – Definierar en end-to-end säkerhet vilket 
betyder att SHS krypterar och/eller signerar meddelanden på den 
sändande sidan och dekrypterar och eller verifierar på den 
mottagande sidan. 

• Transport säkerhet – Definierar användandet av SSL på http nivån 
där varje hopp mellan klienter i nätverket säkras med hjälp av SSL. 

 
I figur 5.1.6 visar användningen av säkerhetsmekanismer inom SHS.  
 

SHS gränssnitt
Kryptering/signering

SHS pakering

http

SSL

SHS gränssnitt
Dekryptering/verifiering

SHS upp-pakering

http

SSL

SHS Nod 1

SHS agreement

http

SSL

SHS Nod 2

SHS agreement

http

SSL
SHS Medd.

Data

Sign
Sign

Data
Sign

Affärsapplikation

Kryptering/signering
Data

Data

Sign

Affärsapplikation
DataDekryptering/verifiering

SHS Medd.

Data

Sign
Sign  

FIGUR 5.1.6: ANVÄNDNINGEN AV SÄKERHETSMEKANISMER I SHS 
 
Avsändaren av data kan välja att kryptera och/eller signera det 
meddelande som ska skickas vilket då skulle resultera i signerad och/eller 
krypterad data. Enligt Ida Infront går det dock inte att signera eller 
kryptera enskilda delar av exempelvis ett dokument som det gör i web 
services och XML Signature. I SHS skyddas hela meddelandet. När sedan 
meddelandet skickas in i SHS gränssnittet kan det ske ytterligare en 
kryptering och/eller signering. Efter paketering skickas meddelandet 
vidare till SHS noden och vidare till mottagande parts nod. Mellan 
noderna finns den överenskommelse som ska gälla för överföringen. 
Efter dekryptering/verifiering skickas meddelandet vidare till mottagarens 
affärsapplikation. Där kan ytterligare dekryptering/verifiering behöva ske 
innan skickad data kan användas. 
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Säkerheten i SHS kräver en PKI med CA funktionalitet och 
administrering av certifikat. Även det obligatoriska användandet av 
överenskommelser är en säkerhetsaspekt då ingen kommunikation får ske 
utan avtal. Det finns två huvudsakliga typer av certifikat i SHS; 
servercertifikat och specifika certifikat för SHS. De senare används bland 
annat mellan noderna och affärsapplikationerna och kan gälla användare, 
grupper och organisationer för exempelvis signering och kryptering av 
dokument. Certifikaten måste uppdateras inom 12 timmar men en aktör 
kan kräva ett kortare tidsintervall. Certifikaten används i SHS för att få en 
säker identifiering av medborgare, handläggare och system. 
Korscertifiering används inte utan servrarna inom systemet måste kunna 
hantera mer är en betrodd rotserver. Organisationerna som använder 
SHS måste definiera vilka CA som de känner tillit till. Servrarna stödjer 
åtkomstkontroll baserat på certifikatinformation. Det gör att den nod 
som tar emot ett anrop kan kontrollera identiteten i listan med betrodda 
CA: s. Den här funktionaliteten kallas även för de ”vita listorna”. 
 
För transportsäkring vid kommunikation mellan de olika delarna i SHS 
används SSL-protokollets funktioner för autenticering och kryptering.  
(Se figur 5.1.7) 
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FIGUR 5.1.7 KOMMUNIKATIONSSÄKERHETEN I SHS 
 
Funktionerna innebär att autenticering och kryptering utgår ifrån samma 
asymmetriska nyckel där längden skall vara minst 1024 bitar. Den 
symmetriska nyckeln ska vara minst 128 bitar.  
End-to-end kryptering och signering av enstaka dokument sker på 
klientnivå. Klienten signerar och krypterar oberoende av 
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transportsäkringen. Certifikaten läggs till varje dokument som finns i ett 
SHS-dokument. Hanteringen av klienter ligger utanför SHS och typ av 
certifikatklass bestäms av respektive huvudman. Likaså vad det gäller 
ansvar för utveckling av interna behörighetskontroller et cetera i 
verksamhetssystemen. Certifikat för användning mot SSL skall finnas i 
webbservern, varje nod och varje verksamhetssystem.  
 
Ida Infront säger att deras kunder anser att säkerheten är viktig när de 
ställer krav på systemet. Däremot har de svårt att sätta ett pris på vad 
säkerheten får kosta.  Vidare säger de att myndigheterna inte orkar 
administrera alla säkerhetsbehörigheter och det kan bero på mycket 
personal. Exempelvis har försäkringskassan 15000 i personal och det 
börjar och slutar flera personer varje vecka. Alla kunder klassar 
informationen genom informationsklassificering eller liknande metoder. 
Här kan de välja att lägga på säkerhet beroende på klassningsnivå.  Det 
sker dock ingen förhandling om säkerhetsnivåerna utan det handlar mer 
om ”take it or leave it”. Kunderna ställer mycket högre säkerhetskrav på 
externa kopplingar än de interna. Om högsta möjliga säkerhetsnivå krävs 
kan man köra SHS på hyrda linor med VPN och SSL tillsammans med 
kryptering av meddelandet. 
 
Ida Infront anser att förutom man ska säkra transporten och meddelandet 
så är spårbarhet oerhört viktigt. Ett sätt att göra det är att användarna 
loggas för att se vem som gjort vad. Då finns möjligheten att gå tillbaka 
och se vem som gjort vad. Det påverkar även tilliten till systemet. 
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Figur 5.1.8 visar en sammanfattande och övergripande bild över SHS 
systemet. 
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FIGUR 5.1.8: ÖVERGRIPANDE BILD AV SHS SYSTEMET 

5.2 Sammanfattande analys av SHS-systemet 
SHS är ett system som tillhandahåller gemensamma tjänster för insamling 
och spridning av information. Det anses vara en tidig variant av web 
services men att det idag är en mer komplett plattform än web services 
gällande informationsöverföring. SHS anses också av de inblandade 
parterna erbjuda en bättre lösning än web services när det gäller 
exempelvis skydd mot obehörig tillgång, asynkron kommunikation med 
leveransskydd, en-till-många kommunikation samt 
informationskonvertering.  
 
SHS är enligt oss ett service-orienterat system men att det inte besitter 
samma renhet som om hela systemet vore uppbyggt av tjänster. En av de 
centrala tjänsterna i SHS är Messaging Service, det vill säga 
meddelandetjänsten som vi ser innehar mycket av den funktionalitet och 
de egenskaper som en ESB har (se t.ex. Endrei et al, 2004 eller kapitel 
3.2.11.3). Bland annat innehåller den funktionaliteter för att exempelvis 
verifiera meddelandegiltighet, pålitliggöra överföring, förse aktörer med 
överföringsbekräftelser, felhantera och routa meddelanden. Den ger även 
spårbarhet genom att tillhandahålla loggning och annan spårinformation 
om meddelanden såsom tidstämplar. Vikten av spårbarhet i systemen 
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påpekas av både våra teoretiska källor och av Ida Infront själva och vi 
håller med dem alla om att mekanismer för spårbarhet är ett mycket 
viktigt säkerhets- och tillitsmässigt inslag. 
 
Det förekommer inte någon direkt interagering i systemet utan det 
handlar mer om meddelandeutbyte mellan olika aktörer där det 
transporteras olika affärsdokument.  Huvudtjänsten för systemet är just 
spridning och hämtning av information.  
 
Det kan i affärsmiljön finnas en eller flera katalogtjänster då varje aktör 
äger sin egen katalog. Dessa kataloger innehåller bland annat information 
om aktörer, dokument, adresser och publika överenskommelser. Det 
grundläggande scenariot i SHS liknar det som beskrivs i kapitel 3.2.10.1. 
Istället för tjänsteleverantör som levererar en tjänst handlar det om noder 
som förmedlar information av något slag. Vi finner inte det som 
motsägelsefullt då det endast är två olika sätt att se på systemet. 
Produktägaren äger en produkt som ska kunna spridas (som en tjänst) till 
andra aktörer. Produktägaren kan även hämta information från andra 
aktörer. Produktägaren registrerar information om de affärsdokument 
som den besitter i katalogtjänsten. När en tjänstekonsument vill söka efter 
något affärsdokument söker den efter den tjänst som kan leverera denna 
produkt. Sökningen sker inte med automatik utan varje aktör får söka och 
konfigurera sina system manuellt. Här får vi alltså en viss tröghet i 
upptäckten. 
 
Mellan aktörerna sker ett meddelandeutbyte där olika former av 
affärsdokument överförs. Ett meddelande kan innehålla ett eller flera 
dokument. Innan en kommunikation kan ske måste aktörerna acceptera 
en överenskommelse som innehåller en samling regler som reglerar de 
handlingar som sker i kommunikationerna gällande exempelvis 
överföringskostnad, bekräftelsekrav et cetera. Syftet med dessa är att ha 
elektroniska versioner av sociala avtal, det vill säga elektroniska juridiskt 
avtal. De finns också publika avtal som gäller flera personer. Om det inte 
finns en giltig överenskommelse avbryts överföringen. 
Överenskommelserna spelar även en roll vid routningen av meddelandet 
som skickas. Förekommer ingen överenskommelse sker heller ingen 
överföring vilket vi tycker är en bra säkerhetsmässig lösning.  
 
Det finns ingen funktionalitet i SHS-miljön som möjliggör skapandet av 
kompositioner eller koordinationer på samma sätt som sker i web 
services. Det kan istället ske med hjälp av så kallad hårdkodning. Det 
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finns dock funktioner för att sprida information till flera mottagare vilket 
kan liknas med mäklarfunktionalitet.  
 
Det finns idag fyra API: er som kan anslutas till de noder som finns och 
ett av dem är web services. Vi anses att figurerna i ovanstående avsnitt ger 
oss en bra bild över hur deras affärsmiljö ser ut. SHS anses vara bättre än 
det mer ”tungrodda” EDI-systemet vilket gör att vi anser att graden av 
interoperabilitet är högre än en EDI-lösning. Det anses även vara löst 
kopplat gentemot tidigare lösningar.  
 
I SHS har en stor vikt har lagts på säkerheten för att säkerställa att 
information inte förändras eller hamnar i fel händer.  Det finns därför tre 
säkerhetsnivåer inom SHS vilka kan användas oberoende av varandra; 
Affärssystemnivåsäkerhet som definierar säkerhetsnivån som 
affärssystemet tillför de data som kan kommunicera. På denna 
affärsprocessnivå finns ingen säkerhet utan den byggs upp av 
underliggande lager. Det göra att SHS behandlar all data på denna nivå 
samma sätt oavsett om den är säkrad eller inte.  
 
Transmissionssäkerhet hanterar end-to-end säkerheten vilket i SHS 
betyder att meddelanden krypteras och/eller signeras. Slutligen finns även 
transportsäkerhet som säkrar överföringen av meddelandena via olika 
Internet protokoll med kryptering och autentisering. Där används alltid 
SSL för att säkra varje hopp mellan klienter i nätverket. Vi ser här att de 
väljer att säkra mediet och meddelandet men inte affärsprocessen. Enligt 
Ida Infront går det inte att signera eller kryptera enskilda delar av 
exempelvis ett dokument som det exempelvis gör i web services med 
XML Signature utan i SHS skyddas hela meddelandet Vi tror att det 
senare inte är aktuell då flera noder inte sätts samman för att uppnå ett 
högre affärsvärde. 
 
För att ge en säker transport mellan två parter är det viktigt att hela 
transportkedjan har en obruten rad noder med servercertifikat samt att 
informationspaketen krypteras vilket ger insynsskydd och en garanti för 
att den information som skickas är den samma som tas emot. Vi anser 
servercertifikat på noderna kan lösa en del problem med punkt-till-punkt 
säkerheten då meddelandet säkras över mediet. Detta kräver dock att det 
finns en hög grad av tillit till dessa mellanhänder så risken finns att de 
utgör säkerhetsläckor om vi inte har fullständig kontroll över dem. Vi 
anser dock att denna lösning tillsammans med krypteringen av 
meddelandet väl uppfyller kraven för end-to-end säkerhet. 
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De interna näten i SHS ska alltid avskiljas från Internet med hjälp av en 
brandvägg. Varje nod måste dessutom inneha en unik identitet, giltig 
adress och ett aktuellt servercertifikat. Det är också produktägaren som 
producerar tjänsten som ansvarar för säkerheten.  
 
Katalogtjänsterna är publika i den meningen att det går att läsa 
information men inte skriva till dem och då säkras de genom 
behörighetskontroll, där det krävs ett visst certifikat för att få tillträde. Vi 
ser att användandet av certifikat är vitalt i SHS 
 
Säkerheten i SHS kräver en PKI med CA funktionalitet och 
administrering av certifikat. Även det obligatoriska användandet av 
överenskommelser är en säkerhetsaspekt då ingen kommunikation får ske 
utan avtal. Det finns två huvudsakliga typer av certifikat i SHS; 
servercertifikat (se t.ex. AddTrust, 2005) och specifika certifikat för SHS. 
De senare används bland annat mellan noderna och affärsapplikationerna 
och kan gälla användare, grupper och organisationer för exempelvis 
signering och kryptering av dokument. Certifikaten måste uppdateras 
inom 12 timmar men en aktör kan kräva ett kortare tidsintervall vilket vi 
anser vara en sund säkerhetspolicy. Certifikaten används i SHS för att få 
en säker identifiering av medborgare, handläggare och system. 
Korscertifiering används inte utan servrarna inom systemet måste kunna 
hantera mer är en betrodd rotserver. Vi har förståelse för att detta inte 
sker eftersom det riskerar att bli alltför komplicerade tillitsmodeller. 
 
Organisationerna som använder SHS måste definiera vilka CA som den 
känner tillit till. Servrarna stödjer åtkomstkontroll baserat på 
certifikatinformation. Det gör att den nod som tar emot ett anrop kan 
kontrollera identiteten i listan med betrodda CA: s. Den här funktionalitet 
kallas även för de ”vita listorna” eller tillitsmodeller. Motsatsen till listan 
är att upprätta en svart lista. Den svarta listan skulle då bli vad Stinson et 
al (2000) beskriver som en avvisningsmodell men vi finner detta ytterst 
olämpligt då en sådan snabbt blir inaktuell. 
 
Ida Infronts säger att deras kunder anser att säkerheten är viktig när de 
ställer krav på systemet. Däremot har kunderna svårt att sätta ett pris på 
vad säkerheten får kosta. Alla kunder klassar informationen genom 
informationsklassificering (se kapitel 4.1.5.3) eller liknande metoder. Här 
kan de välja att lägga på säkerhet beroende på klassningsnivå.  Det sker 
dock ingen förhandling om säkerhetsnivåerna utan det handlar mer om 
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”take it or leave it”. Kunderna ställer mycket högre säkerhetskrav på 
externa kopplingar än de interna.  
 
Ida Infront anser att förutom man ska säkra transporten och meddelandet 
så är spårbarhet oerhört viktigt i en service-orienterad miljö. Ett sätt för 
att uppnå detta är att användarna loggas så att det går att se vem som 
gjort vad. Då finns möjligheten att gå tillbaka och se vem som gjort vad, 
vilket påverkar tilliten till systemet.  

5.3 Fallet CSN 
Centrala studiestödsnämnden, CSN, är en statlig myndighet som 
administrerar det svenska studiestödet; det vill säga lån och bidrag för 
studier. Verksamheten är indelad i tre verksamhetsgrenar; tilldelning av 
studiestöd och rekryteringsbidrag, återbetalning av studielån och 
beviljning och återbetalning av lån för hemutrustning för flyktingar och 
andra utländska medborgare (hemutrustningslån). 
 
CSN är en myndighet som använder sig av tre olika web servicebaserade 
system. De utnyttjar även SHS vid filhanteringen då de kan skicka stora 
filer. En av anledningarna att de införskaffade web services system var att 
de använt en mängd olika system som antingen inte vara kopplade till 
varandra eller så var de alldeles för hårt kopplade. Dessutom var mycket 
av affärslogiken placerad på en central dator vilket skapade många 
beroenden och en hård koppling till de bakomliggande systemen. Web 
services möjliggjorde att en lösare koppling i arkitekturen skapades för att 
separera roller från ansvaret. I ett första steg byggdes en web services 
lösning på standarderna Web Services Description Language (WSDL) och 
SOAP. Det fanns ingen central katalog baserat på exempelvis UDDI. 
Dessutom används Secure Sockets Layer (SSL) för att säkra 
kommunikationen mellan tjänsterna. 
 
CSN levererar flera av sina tjänster extern mot olika partner och andra 
kunder såsom utbildningsanordnare, arbetslöshetskassor och 
Riksförsäkringsverket. Tjänsterna ligger placerade på en så kallad 
integrationsplattform som ligger till grund för myndighetens uppfyllelse 
av de krav som 24-timmarsmyndigheten för med sig i form av 
tillgänglighet, skalbarhet, interoperabilitet och säkerhet. Plattformens 
primära uppgift att fungera som informationsväxel när exempelvis ett 
delsystem, som hanterar en extern informationskanal, önskar få 
information från de centrala verksamhetssystemen. Den sekundära är att 
möjliggöra informationsutbyte med externa informationspartners, via 
punkt-till-punkt förbindelse.  
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CSN använder tjänster på tre olika plattformar. Den första är talsvar där 
integrationsplattformen hanterar informationsutbytet mellan 
automattjänster och verksamhetssystemen, internt. Systemet hanterar 
informationskanalerna telefoni, talsvar och e-post. Där kan exempelvis 
studenten ringa in till CSN via talsvaret och uppge en pinkod. Svaren 
levereras sedan med hjälp av tolv stycken web services. Frågorna skickas 
här till en webbserver som skickar SOAP meddelanden till en web service 
plattform. Nästa plattform är en lösning där överföringen sker via 
Internet. Här använder cirka 50 % av de tjänster som finns i webbmiljön 
web services i bakgrunden. Anropen skickas i den här lösningen genom 
brandväggen till tjänsteplattformen där web services finns. På den tredje 
plattformen kan handläggare på A-kassan kontrollera om den sökande 
har bidrag eller lån hos CSN. Se figur 5.2.1. A-kassorna består av fyra 
stycken driftmiljöer och mellan dessa och CSN tjänstemiljö används ett 
serverbaserat certifikat som gör att ingen annan får tillåtelse att ”prata” 
med CSN: s web services gällande bidrag och lån. Lösningen är en del av 
det så kallade Kontrollrutinprojektet.  
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FIGUR 5.2.1: CSN: S WEB SERVICE LÖSNING FÖR A-KASSORNA. 
 
A-kassans system kan i realtid fråga CSN: s verksamhetssystem om en 
viss person fått studiemedel. Kommunikationen är baserad på SSL 
krypterade http-anrop enligt SOAP standarden. Identifieringen sköts via 
servercertifikat, där CSN endast tillåter anrop från en server med godkänt 
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certifikat. Bakom CSN: s brandvägg finns integrationsplattformen som i 
sin tur utnyttjar de interna verksamhetssystemen.  
 
A-kassorna godkänner användningen av denna tjänst inom sin 
organisation. De kommer även att utveckla en fjärde variant, en 
realtidslösning, under november 2005 där de ska konsumera web services 
hos skatteverket där syftet är att få tillgång till delar av folkbokföringen. 
 
Integrationsplattform är baserad på J2EE där Applikationsservern 
Websphere utgör kärnan. Då ett långsiktigt mål för företaget är att 
systemen i verksamheten är att bygga service-orienterade system föll valet 
på web services. Anledningen till web services valdes före SHS-tekniken 
var ekonomiska skäl. De ser själva web services som en ”fattig mans” 
SHS. Exempelvis valdes web services mellan CSN och A-kassorna därför 
att varken CSN eller a-kassorna hade någon finansiell möjlighet att 
etablera en SHS-nod som innebar en mångmiljon investering. Web 
services blev därför billigare för båda partnerna. SHS används dock av 
CSN i viss utsträckning vare sig de vill det eller inte och det sker i de fall 
där web services inte håller måttet, exempelvis som distributionssätt för 
filer. Ett exempel på det är när skatteverket ska skicka en avisering på alla 
folkbokföringsändringar som har hänt de senaste 24 timmarna. I det fallet 
kan det röras sig om upp till en gigabyte i information. Då de inte vet 
storleken på meddelandet kan de inte lita på att web service tekniken kan 
hantera det.  
 
CSN använder sig av IBM: s utvecklingsmiljö WebSphere för att generera 
fram web services.  De försöker vara så standardiserade som möjligt i 
deras lösningar vilket de anser är bra men det har samtidigt även inneburit 
en del problem gällande integreringen mellan olika miljöer, bland annan 
mellan IBM och Microsoft. CSN anser att web services är viktigt för dem 
även i fortsättningen och då främst beroende att de kan ge en lös 
koppling i deras systemlösningar och att det ökar återanvändningen. 
  
De använder sig inte av den så kallade ”end-to-end” tekniken utan allt 
sker punkt-till-punkt utan mellanhänder eller aktör mellan ändpunkterna. 
Exempel på punkt-till-punkt avtal är mellan CSN och Skatteverket samt 
CSN och A-kassorna. För närvarande används inga kompositioner eller 
koordinationer av de tjänster som finns hos CSN. Det råder därför ett 1:1 
mellan kund och leverantör av tjänst. Däremot är det på gång med att 
skapa en tjänst, kallad inlämnande av ansökan, som baserat på en J2EE 
rutin hårdkodat sammanför en eller flera bakomliggande tjänster som kan 
ses som en elementär komposition. Det innebär att varje gång den 
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aktuella web servicen anropas, anropas bakomliggande strukturer som 
innehåller flera tjänster såsom lagra dokument och skicka information till 
verksamhetssystem. Därefter ligger tjänsten och väntar tills systemen är 
klara. De förlitar sig alltså inte på web services möjligheter att hålla ihop 
en transaktion utan det är mer en J2EE rutin publicerad som en web 
services som håller samman koden och transaktionen.  
 
CSN använder inte en automatisk katalogtjänst i deras lösningar, och 
oftast existerar det ingen katalogtjänst över huvudtaget.  Istället sker en 
manuell konfiguration av systemen för att hitta tjänsterna. Mycket av det 
beror på att de inte ser något behov av att använda en katalogtjänst.  
Det går lika bra använda sig av andra sökvägar såsom sociala kontakter 
för att hitta den eller de tjänster som behövs. När sedan en sådan har 
hittats används den så länge det finns ett behov av den. Vill de ha en 
förändring till stånd går man ut och söker igen. De är mycket skeptiska till 
att använda en automatisk katalogtjänst som system ska slå i realtid i för 
att leta tjänster. De anser att om de väl funnit en tjänst vill de bygga sin 
logik runt den tjänsten.  
 
För att kunna använda någon av CSN tjänster eller SHS-systemet krävs 
någon form av ramavtal mellan de parter som deltar. Finns inget skrivet 
avtal kan en social kontakt räcka. Ett avtal krävs vid varje form av 
samarbete för att säkerställa de deltagande parternas ansvar. SHS är enligt 
CSN baserat på att ramavtala, både rent praktiskt och 
upphandlingsmässigt, men det finns en möjlighet att etablera något form 
av standardiserade tjänstenivå avtal. Syftet med avtalen är att reglera den 
samverkan som sker mellan olika parter, risken är annars att det sker 
någon form av förhandling varje gång parterna ska samverka. 
 
CSN använder inte någon tredje part i de egna web services lösningar. 
Däremot innehar SHS-lösningen en CA som garanterar att den som 
använder exempelvis en tjänst verkligen tillhör den organisation som 
uppges. De finns med i Statskontorets upphandling för serverbaserade 
certifikat. Inom web services använder CSN egna servercertifikat för att 
öka tilliten i de egna systemen. Därefter är det upp till varje part att säkra 
oavvisligheten. Det blir enligt CSN en slags decentraliserad 
säkerhetslösning där kommunen eller organisationen sköter sin egen 
personal. Om någon kommer från en viss kommun så har de ”torrt på 
fötterna”. Detta menar CSN innebär visserligen en risk men nackdelen 
vore om de skulle tvingas administrera på personnivå. Förutom en ökad 
administrering så finns risken att personal slutar och behåller accessen 



Kapitel 5  Empirisk referensram 

 255

vilket inte är hållbart. Därför är det bättre att delegera ansvaret till hela 
organisationer eller företag.   
 
CSN anser sig ha en social affärsrelation till sina kunder som innefattar 
exempelvis alla Sveriges kommuner, alla Sveriges skolor, från 
gymnasieskolan till högskolan, folkhögskolor et cetera. Det innebär en 
stor mängd personer och organisationer då det finns ca 290 kommuner, 
2500 gymnasieskolor och 1000 folkhögskolor. 
 
CSN genomför inte några kontinuerliga tillitsbedömningar efter 
transaktionshistorik. Istället anser de att det avgörs av verksamheten där 
de som jobbar med processutveckling får ha fingertoppskänsla i sin 
värdering utav användningen tjänster. Till sin hjälp kan man här 
exempelvis göra riskbedömningar. Deras syn på tillit är att det är någon 
som en individ eller företag förtjänar och som växer fram. Om det då är 
så att säkerheten varit hårt åtskruvad så kanske man kan släppa på 
säkerheten om man ser att tilliten har ökat. 
 
Säkerhetslösningarna i CSN: s system anses av dem själva vara relativt 
enkla, mycket beroende på att de inte känner något större behov av mer 
avancerade lösningar. De använder inte någon av de web services 
standardiserade specifikationer utan förlitar sig på SSL och serverbaserade 
certifikat. Certifikaten gör att de vet vem som kommer att använda 
tjänsterna som de lägger ut på nätet. Det gör att de ”känner” den andra 
organisationen.  
 
I relationen med deras kunder anses säkerheten vara viktig, men samtidigt 
är de en offentlig myndighet vilket gör att de innehar offentlig 
information. Här kan exempelvis en student ta en annan students 
personnummer och sedan ringa till CSN för att få utdrag på alla deras 
uppgifter. Det enda kravet de ställer är personnumret eftersom 
registerutdraget är offentligt. Skickas däremot informationen över 
Internet måste de skydda den på något sätt. Vid mänskliga och sociala 
relationer såsom besök vid något av CSN: s kontor anser de sig vara 
mycket öppna. 
 
Detta medför att den information de besitter måste klassificeras och det 
sker i tre nivåer eller grupperingar; helt öppen information som man kan 
göra vad man vill med, internt arbetsmaterial där det inte är offentligt och 
säkerhetsklassad information. I den sistnämnda hamnar uppgifter om 
personer med skyddad identitet där det råder en mycket hög säkerhet som 
bara några få personer inom CSN kan komma åt.  
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De gör även en annan form av informationsklassning där de bedömer en 
viss datamängd. Då bedöms vilket skada som kan uppstå om någonting 
förändras i den aktuella datamängden, exempelvis om det uppstår det 
ekonomisk skada för den som skickar den, för kunden för CSN et cetera. 
Om det är en liten risk låter de den vara oskyddad och inga krav läggs på. 
Om det är en liten risk skademässigt kan det räcka med pinkod och 
personnummer eller möjligtvis csn-nummer och pinkod. Om det är fråga 
om en stor skada handlar det om en certifikatnivå där CSN kräver 
certifikat att skicka datamängden.  
 
De bedömer inte enbart risker och innehållet i informationen. Det finns 
fall när tiden spelar in. Det kan gälla då de skickar ut pengar till 
studenterna såsom studiemedel, studiebidrag och studielån. Då 
säkerheten innebär att de inte kan hålla de datum de garanterar kommer 
de att prioritera den senare först. I detta fall sker en bedömning mellan 
affärsbehov och säkerhetsbehov där affärsbehovet får en högre prioritet. 
Här anser CSN att en högre nivå av säkerhet kostar mer på samma sätt 
som att en för liten säkerhetsnivå kan vara kostsam. Här menar CSN att 
detta är en balansgång som verksamheten kan ha svårt att förstå eller att 
den helt enkelt undviks.  
 
I det stora hela ses säkerheten som en delmängd av flera icke-funktionella 
krav såsom tillgänglighet och användbarhet. Här anser CSN att det är 
viktigt att ingen av dem tar ut varandra utan det skett genom ett medvetet 
val eller beslut. CSN säger att det är viktigt att de system de besitter kan 
leverera den affärsnytta som är tänkt. Kan inte affärsnyttan nå ut med en 
säkerhetslösning kan den ses som ”diskvalificerad” från verksamheten.  
 

5.4 Sammanfattande analys av fallet CSN 
För närvarande används inga kompositioner eller koordinationer av de 
tjänster som finns hos CSN. Det råder därför ett 1:1 mellan kund och 
leverantör av tjänst. Värt att notera är att CSN levererar flera av sina 
tjänster externt mot olika parter. Vi förstår att de använder end-to-end 
principen för meddelandesäkerhet eftersom all kommunikation sker 
punkt-till-punkt utan mellanhänder eller aktör mellan ändpunkterna. I de 
fall det finns mellanhänder måste dessa tilldelas ett servercertifikat av 
CSN vilket medför att de ändå har kontroll över de meddelanden som 
skickas. 
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CSN använder inte en automatisk katalogtjänst i deras lösningar, och 
oftast existerar det ingen katalogtjänst över huvudtaget.  Istället sker en 
manuell konfiguration av systemen där de för att hitta tjänsterna använder 
av andra sökvägar såsom sociala kontakter för att hitta dem. Vi ser det här 
som ett godkänt förfarande men att det då blir en viss tröghet i systemet 
om vi jämför med en automatisk upptäckt av olika tjänster för att anpassa 
systemet efter CSN: s affärsdomän. 
 
Säkerhetslösningarna i CSN: s system anses av dem själva vara relativt 
enkla, mycket beroende på att de inte känner något större behov av mer 
avancerade lösningar. De använder inte någon av de web services 
standardiserade specifikationer utan förlitar sig på SSL och serverbaserade 
certifikat. Certifikaten gör att de vet vem som kommer att använda 
tjänsterna som de lägger ut på nätet. Det gör att de ”känner” den andra 
organisationen. CSN använder alltid Secure Sockets Layer (SSL) för att 
säkra kommunikationen mellan tjänsterna. Det vill säga, de säkrar mediet.  
 
CSN anser sig ha en social affärsrelation till sina kunder. De anger att i 
relationen med sina kunder anser säkerheten vara viktig, men samtidigt är 
de en offentlig myndighet vilket gör att de innehar offentlig information. 
Enligt vad vi kan bedöma har CSN skapat en tillitsdomän för sig och sina 
kunder där de själva delar ut certifikaten till betrodda aktörer. CSN litar 
sedan fullt på sina kunders förmåga att godkänna användning av 
certifikaten på sin sida. De delegerar alltså som vi ser det ansvaret för 
behörighetskontroll av själva certifikatet till kunderna. Sammantaget gör 
detta att CSN anser att de ”känner” alla som finns i den andra 
organisationen.  
 
CSN använder inte någon betrodd tredje part i de egna web services 
lösningarna, men däremot innehar SHS-lösningen en CA som garanterar 
att den som använder exempelvis en tjänst verkligen tillhör den 
organisation som uppges. I det senare fallet är det inte CSN som 
kontrollerar systemet och vi ser dem som en aktör bland många andra 
myndigheter, exempelvis skatteverket, polisen eller åklagarmyndigheten. 
Här är det heller inte CSN som avgör huruvida en betrodd tredje part 
såsom en CA ska användas eller inte. Vi ser här en tydlig skillnad mellan 
säkerhetsbehovet hos dessa myndigheter och CSN. Med fler stora aktörer 
i ett mer omfattande system krävs det som vi ser det en högre lägsta nivå 
för tillit.  
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CSN genomför inte några kontinuerliga tillitsbedömningar efter 
transaktionshistorik. Istället anser de att det avgörs av verksamheten där 
de som jobbar med processutveckling får ha fingertoppskänsla i sin 
värdering utav användningen tjänster och/eller göra exempelvis göra 
riskbedömningar. Vi tycker trots att tillitsbedömningarna inte sker på ett 
kontrollerat sätt att CSN har en form av tillitsminne i sina medarbetare 
och deras ”fingertoppskänsla”. 
 
De gör olika säkerhetsbedömningar beroende på mediet. Sker det 
exempelvis via telefon väljer de en lägre nivå av säkerhet än om detta 
hade skett på Internet. Vi finner detta en aning märkligt eftersom det som 
vi ser det inte är enklare att fastställa exempelvis en identitet via telefon än 
vad det är att autentisera en digital identitet. Vi har dock full förståelse för 
deras motivering eftersom detta är en anpassning som gjorts efter ett 
aktivt val. 
 
CSN säger att den information de besitter måste klassificeras och det sker 
i tre nivåer eller grupperingar; helt öppen information som man kan göra 
vad man vill med, intern arbetsmaterial där det inte är offentligt och 
säkerhetsklassad information. I den sistnämnda hamnar uppgifter om 
personer med skyddad identitet där det råder en mycket hög säkerhet som 
bara några få personer inom CSN kan komma åt. Vi tycker att 
klassningssystemet med tre nivåer är bra eftersom för många nivåer 
kanske kan vara svåra att administrera i system med mycket information. 
De gör även en annan form av informationsklassning där de låter risken 
för ekonomisk skada, på de data som skickas, avgöra säkerhetsnivån.  
 
CSN bedömer inte säkerhetsbehovet enbart efter risker och 
informationsinnehållet utan det finns fall när tiden spelar in. I detta fall 
sker en bedömning mellan affärsbehov och säkerhetsbehov där 
affärsbehovet får en högre prioritet. Vi inser att dessa fall alltid kommer 
existera eftersom vinsterna på en sådan ”chansning” kan vara stora. Här 
anser CSN att en högre nivå av säkerhet kostar mer samtidigt som en för 
liten säkerhet kan också kan kosta. Här finner vi en direkt koppling till 
den teori som återfinns i kapitel 4.1.6 och det som Fredholm (2002) 
menar med den ekonomiska aspekten på säkerhet. De menar vidare att 
det är en balansgång som den offentliga verksamheten kan ha svårt att 
förstå. 
 
I det stora hela ses säkerheten som en delmängd av flera icke-funktionella 
krav såsom tillgänglighet och användbarhet. Här anser CSN att det är 
viktigt att ingen av dem tar ut varandra utan det sker genom ett medvetet 
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val eller beslut. Vi håller med dem om detta och vill tillägga vikten av att 
dessa val sker enligt lika förutsättningar. Huvudsaken för dem är dock att 
de system de har kan leverera den affärsnytta som är tänkt. Kan inte 
affärsnyttan nå ut med en säkerhetslösning kan den ses som 
”diskvalificerad” från verksamheten. Här kan vi alltså konstatera att CSN 
anser det vara viktigt att anpassa säkerhetsnivån efter affärsnyttan. Om 
kostnaden för säkerhet går ut över affärsnyttan är lösningen inte 
acceptabel. 
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Del IV Sammanbindande analys 
I kapitel 6 sker en sammanbindande analys och diskussion där resultaten 
från analyserna i kapitel 3, 4 och 5 sammanbinds. Syftet med denna 
analys och diskussion är att ta fram ett underlag för utarbetning av den 
konceptuella säkerhetsmodell för den service-orienterade affärsmiljön som 
är uppsatsens syfte. Modellen presenteras sedan i del V. 
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6 Analys och diskussion 
I det här kapitlet kommer vi att analysera och diskutera den service-
orienterade affärsmiljön och hur vi kan säkra den. Denna analys utgör 
sedan underlaget till den konceptuella säkerhetsmodell uppsatsen avser att 
ta fram och som presenteras i Del V .  

 
Service-orienteringen är ett paradigm som fundamentalt bygger på 
användandet av tjänster i systemarkitekturen vilket skiljer sig mot det 
traditionella sättet där systemen betraktats vara utvecklade och levererade 
som en produkt. I och med nya medier såsom Internet och mobil 
telekommunikation har det blivit möjligt att överföra information och 
funktionalitet från tjänsteleverantörer till tjänstekonsumenter med stöd av 
IS och IKT (se t.ex. Hultgren & Ericsson, 2005).  
 
Då mjukvaran levereras som tjänster kan den konsumeras på begäran när 
behov uppstår vilket gör att man skiljer på innehav och ägande från dess 
användning vilket exempelvis Turner et al (2003) menar. Enligt service-
orienteringen ska då allting i arkitekturen ses som en tjänst vilket vi tycker 
kan ställa till med förvirring om vi betraktar innehavet av en tjänst 
respektive användningen av en tjänst. Om vi då äger alla tjänsterna i 
systemet kan då dessa kallas för tjänster, det vill säga kan vi göra oss själva 
tjänster? Vi anser att vi i service-orienteringen inte kan särskilja ägandet 
från användandet av en tjänst då frågan inte gäller vem som 
tillhandahåller tjänsten utan mer vilken tjänst som behövs vid ett visst 
tillfälle eller sammanhang. Avsikten är att tjänsterna inte ska vara 
kopplade till tjänstekonsumenterna vilket medför att de anses vara löst 
kopplade. Däremot kan konsumenterna av tjänsterna betraktas som 
kopplade till tjänsten i den bemärkelsen att de vet vad tjänsten är och vad 
den kan åstadkomma. 
 
Vi ser också förvirring när det gäller begreppen produkt och tjänst 
eftersom tjänsterna i vissa fall kan ses som en produkt (se t.ex. Goldkuhl 
och Röstlinger, 2000). Vi anser att man måste hålla isär begreppen. Vi vill 
särskilja på görandet, de artefakter som överförs och den som överför 
dem. Som vi ser det utgörs en tjänst av själva utförandet utav 
kommunikationen eller förmedlandet av information och funktionalitet. 
Artefakterna som överförs är i våra ögon produkter. I den service-
orienterade miljön kan den som utför en tjänst vara en produkt, men det 
kan lika gärna vara en agent beroende av vilken abstraktionsnivå vi väljer. 
I det fall vi väljer att en arkitektuell ”tjänst” utför tjänster ser vi denna 
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som en produkt, på samma sätt som en telefon kan vara en slags portal 
via vilken vi kan utnyttja tjänsten att kommunicera. Om vi istället 
använder agentbegreppet kan vi inte välja att kalla den som utför tjänsten 
för en produkt utan vi väljer då att kalla den vid sitt rollnamn såsom 
konsument eller leverantör. Vi finner att begreppet ”tjänst” är olyckligt, 
men väljer ändå att använda det då begreppet kan anses vara allmänt 
vedertaget.  
 
Det faktum att grundkonceptet i service-orienteringen, som följer av den 
lösa kopplingen, är att det är ointressant vem som tillhandahåller en tjänst 
strider mot flera grundläggande säkerhetsprinciper och själva 
affärsgörandet, genom att man inte vet vem man gör affärer med. 
Anonymitet oavsett vem av aktörerna som står för anonymiteten är något 
som vi anser inte bör förekomma i en säker serviceorienterad miljö då det 
i detta fall är omöjligt uppnå spårbarhet i det som sker i interaktionerna. 
Ur affärssynpunkt är det heller inte lämpligt exempelvis när det gäller 
levererad tjänstekvalitet och inte minst juridiska aspekter såsom 
ansvarsfrågor och kontraktering.  
 
Tjänsterna är avsedda att verka i öppna miljöer (t.ex Singh & Huhns, 
2005). Med öppen menas att tjänsterna som befinner sig i miljön är 
autonoma, heterogena och att de kan konfigureras dynamiskt (t.ex Singh 
& Huhns, 2005). Vi tycker att en grundförutsättning för affärsgörandet i 
dessa öppna miljöer är att säkerställa så att alla inblandade aktörer kan 
identifieras på ett säkert sätt. Vi finner i detta sammanhang likheter med 
Maslows behovshierarki (t.ex. Kotler, 2002) där potentiella deltagare till 
en miljö förutom de grundläggande fysiologiska behoven såsom hunger 
och törst har ett behov av trygghet. Först därefter kan det sociala behovet 
tillfredställas eller viljan att tillhöra miljön infinna sig.  
 
Trygghetskänslan byggs som vi ser det upp av säkerhets- och 
skyddsmekanismer av olika karaktär, inte minst genom att möjliggöra 
identifiering av de övriga deltagarna i miljön och eller skydd mot olika 
sorters angrepp exempelvis i form av en säkerhetssköld som Sedukhin 
(2003) introducerar. Vi anser att det är först när deltagarens 
trygghetsbehov är tillfredsställt som förutsättningar finns att deltagaren 
känner ett intresse eller en vilja att delta i den öppna miljöns olika 
aktiviteter. 
 
I affärssamverkan mellan olika parter i en service-orienterad affärsmiljö 
måste det enligt oss upprättas avtal, exempelvis lika de avtal som i SHS-
systemet kallas SHS-Agreements, som reglerar den elektroniska 
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överföringen. Det är exempelvis viktigt för att kunna fastställa 
ansvarförhållanden. Vid korta enskilda utbyten kan öppna publika avtal 
användas som den köpande parten kan välja att acceptera eller så kan det 
ges en möjlighet till förhandling beroende på i vilket sammanhang utbytet 
sker. Vi finner det även nödvändigt att kunna fastställa identiteter i detta 
sammanhang så att varje part vet vem denne upprättar avtal med. Det är 
inte minst viktigt när missnöje eller tvister uppstår med den motsatta 
parten. 
 
Vår mening är i likhet med exempelvis Fredholms (2002) att det kan vara 
nödvändigt att vissa elektroniska dokument som är inblandade i de 
elektroniska affärerna kan signeras eller på annat sätt bindas till motparten 
så att denne inte kan frånsäga sig det ansvar som följer med 
affärsgörandet. Fördelen med en elektronisk signering är att den även kan 
garantera att dokumenten inte förvanskats. 
 
I miljön marknadsför och publicerar tjänsteleverantörer beskrivningar av 
olika tjänster i en eller flera katalogtjänster i vilka tjänstekonsumenter kan 
söka efter den affärsfunktionalitet eller information som önskas eller 
efterfrågas (t.ex. Raatikainen, 2004). Tjänstebeskrivningen innehåller både 
funktionell och icke-funktionell information (även kallad Quality of 
Service) och de avser att beskriva tjänstens förmågor, beteende och 
kvalitet (t.ex. Singh & Huhns, 2005). När konsumenten finner en tjänst 
som motsvarar det behov de har sker en förhandling med leverantören 
om villkoren för dess användning (t.ex. Elfatatry & Layzell, 2004). Vi ser 
att det finns fall när förhandlingen kan anta en binär dimension då någon 
part aviserar att de enda alternativen i förhandlandet är att acceptera eller 
avvisa förslaget, det är ett ”take it or leave it” förhållande som gäller. 
Detta kan exempelvis gälla förhandling om de säkerhetsmässiga 
förhållanden som ska råda mellan parterna och som mycket väl kan ha 
denna binära karaktär exempelvis vid överföring eller utbyte av känslig 
information. Om det blir en fruktsam förhandling är tjänsten redo att 
konsumeras. När så sker binder sig konsumenten till leverantören och 
leveransen fullföljs.  
 
Då tjänsterna utformas att vara heterogena och autonoma känner vi 
liksom Singh och Huhns (2005) att de på ett naturligt sätt kan associeras 
med agentbegreppet. Generellt kan en agent ses som en aktiv datoriserad 
entitet som har egenskaper såsom kvarstående identitet och kan uppfatta, 
resonera och initiera aktiviteter i sin omgivning och miljö samt kan 
kommunicera med andra agenter inklusive människor (Singh & Huhns, 
2005). Både leverantör och konsument är då roller som spelas av agenter 
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för respektive ägares räkning där en agent simultant kan agera både som 
leverantör och konsument (t.ex. Raatikainen, 2004).  
 
Tjänsteleverantören och konsumenten kan ses som affärspartners och att 
en affärsrelation uppstår mellan dem (t.ex. Goldkuhl, 1998). 
Partnerskapet etableras när interaktionen påbörjas. Interaktionerna mellan 
dessa består av affärsaktiviteter. Vi är av den åsikten att interaktionen kan 
ses som social då produktion och konsumtion av tjänsten sker simultant 
samt att den är samproducerad genom ett aktivt agerande av både 
konsument och leverantör, det vill säga de sociala aktörer som ligger 
bakom tjänsterna. Under kommunikationen skapas och upprätthålls 
sociala relationer mellan aktörerna förmedlade med hjälp av IS. Vi kan 
därmed se att det skapas både sociala och elektroniska relationer i den 
service-orienterade affärsmiljön. Vi har funnit att CSN anser sig använda 
sociala relationer i sina kontakter med kunder och i sitt affärsgörande via 
IS. 
 
Det skapas flera olika sociala relationer beroende på vilka aktörer som är 
inblandande i interaktionerna (Petersson & Lind, 2005). Konsumenten 
och leverantören skapar en social affärsrelation då de gör affärer med 
varandra. Det kan även skapas sociala relationer mellan den tredje part 
som tillhandahåller katalogtjänsten och leverantören som publicerar sin 
tjänst hos katalogtjänsten samt mellan tredje parten och konsumenten 
som söker tjänster i katalogtjänsten vilket visas i figur 5.1. 

Tredje part med 
katalogtjänst

Tjänste
konsument

Tjänste
leverantören

 
FIGUR 5.1 DE SOCIALA RELATIONERNA MELLAN DE SOCIALA AKTÖRERNA KONSUMENT, 

LEVERANTÖR OCH TREDJE PART 
 
Vi ser det också som möjligt att leverantören själv innehar katalogtjänsten 
och i detta fall bildas bara en social relation mellan dessa två aktörer vilket 
visas i figur 5.2.  
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TjänstekonsumentTjänsteleverantör 
med katalogtjänst  
FIGUR 5.2 DEN SOCIALA RELATIONEN MELLAN DE SOCIALA AKTÖRERNA KONSUMENT OCH 

LEVERANTÖR 
 
Vi anser att det i vissa fall kan vara nödvändigt att använda sig av sociala 
relationer för att hitta tjänsterna men att detta bryter mot den 
grundläggande service-orienterade filosofin där upptäckt av tjänster bör 
ske med automatik. Exempelvis så använder inte CSN automatisk 
upptäckt i sina system men vi anser dock att konsumenter och 
leverantörer även med manuell upptäckt kan anses vara löst kopplade till 
varandra och därmed mellan problem och lösning men att det i dessa fall 
finns en viss tröghet i upptäcktsmekanismen.  
 
Vi tycker att den service-orienterade miljön möjliggör att virtuella 
organisationer eller federationer, både statiska och dynamiska, bildas med 
tjänsterna som bas. Livscykeln för en sådan organisationsform kan som vi 
ser det mycket väl ske såsom beskrivs i figur 3.1.11. Ett av syftena med 
denna samverkan är att vinna konkurrensfördelar genom att sammanföra 
tjänsterna i respektive organisation för att tillsammans kunna erbjuda mer 
kompletta eller avancerade affärsprocesser till tjänstekonsumenter. 
Efterhand som samarbete fortgår och/eller fördjupas kan ”tjockare” 
relationer uppstå (t.ex. Håkansson & Snehota, 1982). Aktörerna skapar 
även relationer till och påverkar sin omgivning eller influenssfär (se t.ex. 
Klüber et al, 1999). Det kan exempelvis ske genom konflikter eller 
samarbete. Vi ser flera frågor som bör beaktas vid skapandet av virtuella 
organisationer såsom vem som tar det ekonomiska och juridiska ansvaret 
och vem som ska handha den löpande driften exempelvis kontrollera att 
en specifik koordination fungerar som den ska.  
 
Då service-orienterade system kan ha en hög grad av dynamik kan 
förändringar av relationer och deras karaktär ske frekvent. Exempelvis 
anser vi liksom Håkansson & Snehota (1982) att engagemang, identitet 
och tillit inte är statiska utan föränderliga processer som både begränsar 
och möjliggör aktörernas beteende. Vi urskiljer att det i en service-
orienterad miljö kan uppstå mycket komplexa relationsmönster både 
inom och mellan organisationerna som kan vara svåra att överblicka. 
Tillitsbyggande i den service-orienterade miljön kan vara komplicerade 
och tidskrävande processer vilket gör att vi finner det lämpligt att göra på 
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det sätt som Wehmyer et al (2001) förslår nämligen att använda betrodda 
mellanhänder för att reducera komplexiteten i relationerna. Enligt vad vi 
kan bedöma är SHS-systemet ett exempel på en miljö med komplexa 
relationsmönster vilka man har löst med hjälp av olika betrodda tredje 
parter i form av CA: s. 
 
I varje form av samverkan anser vi att aktörerna måste upprätta någon 
form av avtal som reglerar deras beteende eller agerande i affärsgörandet 
och det kan exempelvis ske genom att det upprättas ramavtal mellan 
parterna. Vi behöver då ha adekvata mekanismer som garanterar att 
ramavtalen och de affärs- och säkerhetspolicys som de innefattar följs vid 
denna samverkan. Ramavtalen måste därför ha en elektronisk 
motsvarighet exempelvis likt de SHS-agreements som vi kan finna i SHS-
systemet. Vi ser dock inte något hinder för att de enskilda parterna har 
affärs- eller säkerhetspolicys eller avtal som reglerar samverkan med andra 
aktörer så länge de inte påverkar andra ingångna avtal. Det kan även 
finnas avtal för enskilda utbyten men då är det de enskilda 
leverantörernas affärs- och säkerhetspolicys och deras elektroniska 
varianter som reglerar utbytet. I exempelvis SHS systemet spelar 
överenskommelserna även en roll vid routningen av meddelandet som 
skickas. Finns ingen överenskommelse sker heller ingen överföring vilket 
vi tycker är en bra säkerhetsmässig lösning. 
 
Vi anser att det i ett automatiserat service-orienterat system är extra 
viktigt med goda relationer mellan aktörer då det är datorer som med 
hjälp av bland annat protokoll och policys som ska avgöra vilken tjänst 
som ska nyttjas och vem som ska tillhandahålla den. För att detta kan 
kunna ske med automatik krävs ett stort förtroende till de affärsparter 
man gör affärer eller ingår partnerskap med. 
 
För att överhuvudtaget medverka i affärsgörandet anser vi att aktörerna 
behöver skapa tillitsdomäner där en mer ”förtrolig” affärsmiljö kan 
uppstå. Tillitsdomänens medlemmar upplever att aktörerna på den 
specifika miljön är betrodda och att de uppbär någon form av tillit (se 
t.ex. Rea, 1998).  
 
För att uppnå den lägsta nivån av tillit i denna miljö kan det vara 
nödvändigt att använda sig av en betrodd tredje part. Huvudsyftet med 
den tredje parten är enligt Rea (1998) att uppmuntra samverkan och 
handel mellan parterna. Däremot är inte dennes roll att direkt öka tilliten i 
miljön utan mer att reducera riskerna som en transaktion kan innebära 
vilket medför att det krävs en mindre grad av tillit. Om inte en betrodd 
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tredje part existerar i miljön måste tilliten grundas på annat sätt. Det kan 
vara referensbaserad tillit som byggs upp på andras rekommendationer 
eller kunskapsbaserad som byggs upp på egna erfarenheter. Det kan 
också handla om identifieringsbaserad tillit, där det finns ett bevis för en 
pågående handling, något som kan vara svårt i en service-orienterad 
tillitsdomän. Den tredje parten hyser i detta fall någon form av tillit från 
domänaktörerna. I det service-orienterade fallet kan det förekomma att 
den tredje parten även handhar en katalogtjänst som är gemensam för 
samtliga deltagare eller andra tjänster vilket kan underlätta de affärer som 
bedrivs. Den betrodda tredje parten bör exempelvis inneha PKI-
funktionalitet (se figur 4.1.21)  
 
Vi anser att det kan är nödvändigt att en aktör innehar egenskapen av ett 
tillitsminne som lagrar den information som kan vara nödvändig för att ta 
framtida beslut om tillit. Minnet kan användas för att lagra erfarenheter 
vilka även kan förmedlas till andra i form av rekommendationer. CSN har 
som vi ser det en form av tillitsminne i sina medarbetare och deras 
”fingertoppskänsla”. Andra tänkbara och mer kontrollerade lösningar är 
den form av vita listor som används i SHS-systemet eller någon annan 
form av tillitsmodell av dem som exempelvis Stinson et al (2000) omtalar. 
För att kunna göra tillitsbedömningar är det som vi ser det lämpligt att 
använda spårbarhetsinformationen från exempelvis loggfunktioner som 
ett underlag för denna bedömning.  
 
Det är också tänkbart att göra som i fallet SHS, där listor över betrodda 
certifieringsauktoriteter finns och de olika parterna då endast litar på dem 
med certifikat från någon av dessa CA:s. Säkerhetsmekanismer som 
tillåter spårbarhet är dock som vi ser det alltid väsentliga för att tillit till 
systemen ska kunna hysas, något som även påpekas av Ida Infront som 
säger att förutom säkring av transporten och meddelandet så är 
spårbarhet oerhört viktigt i den service-orienterade miljön. 
  
Många av riskerna i elektroniska affärer grundar sig på själva riskerna i 
affärsgörandet men elektroniskt affärsgörande innebär ytterligare risker då 
affärsgörandet inte sker i en social miljö (t.ex. Fredholm, 2002). Vi anser 
liksom Rea (1998) att det här behövs både tillit till miljön och 
transaktionerna. Den miljömässiga tilliten kan ökas genom att affärerna 
sker i en så kallad tillitsdomän. Det är också nödvändigt med tillit till den 
teknologi som används. Ett sätt kan vara användande av standarder som 
garanterar att en viss teknologi används och på det sätt det sker. En 
betrodd tredje part kan också användas för att, via 
identifieringsmekanismer såsom certifiering, intyga identiteter så att de 
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affärsgörande parternas säkerhetsmekanismer kan identifiera vem de gör 
affärer med (t.ex. Cardholm, 2000). Vi är medvetna om att det kan finnas 
en mängd olika scenarier innefattande betrodda tredje parter. Exempelvis 
kan det finnas flera betrodda parter i en affärsmiljö, där en kan agera 
affärsstödjande, medan en annan assisterar den förste genom att hantera 
identiteterna för de aktörer som befinner sig i miljön och så vidare. Vi 
finner det här lämpligt att utforma någon form av övergripande avtal eller 
överenskommelser som reglerar de olika parternas samverkan både i den 
sociala och elektroniska miljön. 
 
En annan aspekt av den miljömässiga tilliten är att säkerställa tilliten i de 
affärsprocesser som utförs i tillitsdomänen. Tjänsterna kan sättas samman 
för att utöka dess affärsfunktionalitet eller affärsvärde (Singh & Huhns, 
2005). De utgör då byggstenar av affärsfunktionalitet som sammanfogas 
för att tillmötesgå affärskrav och därmed möjliggöra skapandet och 
delandet av affärsprocesser mellan aktörerna. Inom organisationerna sker 
kompositioner vilket leder skapandet av nya tjänster från gamla och med 
potentialen att producera mer värde än de redan existerande enskilda 
tjänsterna. Mellan organisationerna kan tjänsterna bygga upp 
affärsprocesser över multipla aktörer, såsom organisationer, där de 
samverkar och koordineras i en gemensam kontext (t.ex. Papazoglou, 
2003B; Singh & Huhns, 2005). Vi anser att man för att göra detta på ett 
säkert sätt, i grund och botten, måste säkerställa vem som får skapa 
processerna samt vilka som ingår i dem.  
 
Vidare måste vi ta reda på om de olika parterna som tillhandahåller 
tjänster till processen i våra ögon är pålitliga genom att exempelvis spåra 
upp dessa identiteter via den egna tillitsmodellen eller via SA-tjänster som 
delegeras ansvaret att fatta förtroendebeslutet. Vi måste också säkerställa 
spårbarhet i processen och därmed möjligheten att följa upp att de 
åtaganden och förpliktelser som parterna åtagit sig respektive ålagts har 
utförs på ett tillfredsställande sätt (se t.ex. Mitrovic, 2002). Vi anser också 
att den som erbjuder och sammanställer den komposita eller 
koordinerade tjänsten måste i tjänstebeskrivningen kunna ge korrekt 
information om tjänstens säkerhetsegenskaper och principen om den 
svagaste länken bör gälla. Vi menar alltså att en lägsta säkerhetsnivå i 
tjänsten måste kunna garanteras. Detta kan givetvis påverka övriga 
tjänster som ingår i kompositionen eller koordinationen på så sätt att det 
finns risk för att deras grundläggande säkerhets- och affärsbehov 
negligeras. Ur affärssynpunkt är det också nödvändigt att tjänsten 
levererar den kvalitet och de förmågor som tjänstebeskrivningen 
förmedlar.  
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Vid enklare tjänsteanvändning där vi inte använder komposition eller 
koordinering såsom i SHS-systemet eller i CSN: s enklare web service 
lösningar behöver vi inte säkra affärsprocesserna utan säkerheten byggs 
på djupet med hjälp av meddelandesäkerhet, transportsäkerhet det vill 
säga säkring av mediet samt säkerhetsmekanismer exempelvis 
behörighetskontroll för tjänsterna.  
 
För att aktörerna ska uppleva tillit till transaktionerna kan det vara 
nödvändigt att skydda alla meddelanden för att uppnå end-to-end 
säkerhet (se t.ex. Westbridge, 2004). Detta sker som vi ser det lämpligast 
genom att på något sätt kryptera och signera hela meddelandet eller delar 
av innehållet i meddelandet. Det sistnämnda kan tillsammans med en 
spårbarhetsmekanism bidra till att säkerställa vem interaktionen sker med 
och vem som gjort vad. Det kan bidra till att de upplevda riskerna 
reduceras och viljan till att göra affärer ökar. Det kan även vara 
nödvändigt att överföringen sker på ett säkrat medium. Vi kan dock inte 
förlita oss enbart på ett säkrat medium eftersom detta oftast innebär 
punkt-till-punkt säkerhet där mediet säkras genom exempelvis 
användning av en SSL-kanal och/eller en VPN-tunnel. Detta är endast ett 
sätt att lösa säkerheten i förbindelsen mellan två aktörer. Det finns dock 
undantag som utgörs av de fall där alla mellanliggande noder är betrodda 
genom exempelvis innehav av giltiga servercertifikat vilket sker i de web 
servicebaserade systemlösningar som körs på CSN. Beroende på 
resultaten från de säkerhetsbedömningar som görs kan olika 
säkerhetslösningar för mediet och meddelandet kombineras.  
 
För att säkra de enskilda tjänsterna bör vi utnyttja någon form av 
behörighetsvakter i form av avvärjande säkerhetsmekanismer (se t.ex. 
Oscarsson, 2001) såsom en säkerhetssköld, kanske i form av XML-
brandväggar eller en för ändamålet anpassad säkerhetstjänst. Dessa 
kombineras sedan med granskningsvakter (se t.ex. W3C, 2004) i form av 
säkerhetsmekanismer som säkerställer spårbarhet och möjligheten att 
följa upp att de åtaganden och förpliktelser som parterna åtagit sig 
respektive ålagts har utförs på ett tillfredsställande sätt.  
 
Service-orienteringen möjliggör att systemfunktionalitet i form av tjänster 
kan erbjudas på en elektronisk marknadsplats där de kan köpas, säljas och 
i vissa sammanhang även nyttjas utan kostnad. Där kan konsumenter och 
leverantörer välja och kombinera de mest lämpade och ekonomiska 
tjänsterna. På marknaden kan det råda flera förhållanden mellan 
leverantörer och kunder. Det kan vara en-till-en, en-till-många, många-till-
en och många-till-många förhållanden. För att ett en-till-en föhållande 
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eller marknader där det enbart finns ett fåtal leverantörer ska anses vara 
förenlig med det service-orienterade konceptet anser vi att det måste 
ställas stora krav på den eller de som är leverantörer av tjänster för att de 
ska kunna tillgodose de behov som marknadens kunder kan tänkas ha. I 
annat fall riskeras målet med att ha system som understödjer 
verksamheten i affärsdomänen att missas i och med en mindre valfrihet i 
tjänsteutbudet.  
 
Vi anser liksom Elfatatry och Layzell (2002) att marknadsplatsen bör 
erbjuda en lös koppling mellan de problem som finns i affärsrörelsen och 
de tjänster som finns, vilket möjliggör att systemen kan utvecklas i takt 
med verksamheten. Det kräver enligt oss att systemen verkar i en tryggad 
dynamisk miljö där tillgång och efterfrågan kontinuerligt förändras. Vi 
menar att om systemen ska kunna förändras i takt med affärsrörelsen kan 
det krävas en marknad med konkurrens. Det bidrar till att det tas fram 
nya och bättre tjänster som motsvara det behov som kunderna på 
marknaden har. Det innebär också att leverantörerna som tillhandhåller 
tjänsterna är mer villiga att förhandla om sina priser.  
 
Figur 6.1 visar ett exempel på hur en elektronisk marknadsplats kan se ut 
innehållande säkerhetsfunktionalitet.   
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FIGUR 6.1 EN ELEKTRONISK MARKNADSPLATS INNEHÅLLANDE SÄKERHETSFUNKTIONALITET 
 
Säkerhetsinfrastrukturen för denna typ av miljö bör innehålla mekanismer 
för identifiering och behörighetskontroll av de olika deltagande parterna. 
Dessa båda säkerhetsmekanismer är nödvändiga för att olika intressenter 
ska kunna få tillgång till alla de typer av tjänster som finns i miljön på ett 
säkert och spårbart sätt. Marknadens lokala säkerhetsauktoritet (se t.ex. 
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Sedukhin, 2003) kan inneha CA funktionalitet och därmed möjligheten att 
dela ut certifikat till marknadens olika aktörer. Endast den behöriga 
tjänsteleverantören ska kunna ändra sina tjänstebeskrivningar hos 
katalogtjänsten medan konsumenterna endast ska inneha läsrättigheter 
men i vissa fall kan även läsrättigheterna begränsas. Bland 
marknadsvärdens viktigaste tjänster ingår i detta fall, som vi ser det, de 
som hanterar spårbarheten i marknadens affärsgörande eftersom den 
spårbarhetsinformation som genereras är viktig ur såväl säkerhetsmässiga 
som juridiska och ekonomiska aspekter. Dessa utgör även ett underlag för 
eventuella sanktioner gentemot en aktör som avsiktligt eller oavsiktligt 
kränkt marknadens avtal och regler.  
 
Vi anser att en service-orienterad affärsmiljö har många likheter med ett 
affärssamhälle som har gemensamma regler (policys), väldefinierade roller 
och ett gemensamt språk (protokoll) där syftet är att göra affärer (se t.ex. 
Singh & Huhns, 2005).  Affärsmiljöns infrastruktur utgörs av en service-
orienterade arkitektur.  En service-orienterad arkitektur är inte ett nytt 
fenomen (se t.ex. Boulton, 2004; Mahmoud, 2005). I och med att web 
services teknologin utvecklats finns även möjligheten att skapa 
interoperatibla service-orienterade arkitekturer som erbjuder en lös 
koppling, implementationsneutralitet, flexibel konfiguration, 
meddelandeorientering, beskrivningsorientering, granularitet och 
plattformsneutralitet.  
 
Vi är av den meningen att en service-orienterad arkitektur inte enbart 
behöver bestå av tjänster så länge som avsikten med arkitekturen är att 
befrämja tjänsteutbyte mellan löst kopplade och autonoma tjänster. Vi 
anser även att arkitekturerna kan byggas med olika grad av filosofisk 
renhet där den renaste formen av en service-orienterad arkitektur enbart 
består av tjänster. Vi finner exempelvis att SHS-systemet inte är ett 
service-orienterat system med högsta graden av renhet eftersom det inte 
enbart är uppbyggt av tjänster. SHS-systemet innehar dock de egenskaper 
(se t.ex. Endrei et al, 2004; Keen et al, 2004) som vi anser krävs av ett 
service-orienterat system såsom exempelvis lös koppling. Systemet 
innehåller även de nödvändiga mellanvarutjänsterna vilka återfinns i SHS 
Messaging Service. Det finns även olika grad av interoperabilitet där 
exempelvis web services teknologin idag kan ge den högsta graden. Då vi 
ser att interoperabilitet är nära förknippat med lös koppling så är det 
något vi bör sträva efter. 
 
Vi anser även att de grundläggande säkerhetsmålen och komponenterna 
är relevanta för en service-orienterad arkitektur (se kapitel 4.1.2). 
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Autentisering och auktorisering för tjänsterna måste kombineras med 
säkra kommunikationer och oavvislighet i arkitekturen. Autentisering för 
tjänsterna är nödvändig för att auktorisering ska kunna utföras och 
oavvislighet uppnås. De säkra kommunikationerna behövs för att inte 
obehöriga ska kunna avlyssna eller förändra de meddelanden som 
överförs i nätverket. Konfidentialitetsskyddet kan uppnås via kryptering 
av meddelande och mediet och integritetsskyddet via kryptering och 
signering av meddelandet. 
 
I en säkrad service-orienterad arkitektur är det viktigt att de olika 
säkerhetslösningarna tar hänsyn till de affärer som ska bedrivas. Vi menar 
att det behöver göras kontinuerliga riskbedömningar och 
informationsklassificeringar som grund för den säkerhetsnivå som ska 
gälla i affärsgörandet (se t.ex. Lundin Andersson, 1997). Vi finner det 
önskvärt att en anpassning av säkerhetsnivåer sker på transaktionsbasis 
efter typen av information som är involverad i transaktionen. Vi inser 
dock att en enklare väg att gå är att behandla all information lika. Väljer 
man detta angreppssätt tycker vi dock att den informationen som innehar 
högst säkerhetsklass bör styra valet av säkerhetsnivå. Det här är dock som 
vi ser det inte det mest optimala tillvägagångssättet då ett överskydd på 
informationen kan bli onödigt belastande både prestandamässigt och 
affärsmässigt. 
    
Vi är av den uppfattningen att säkerhetsbedömningar alltid måste göras. 
Vi måste göra kontinuerliga välgrundade aktiva val när det gäller 
säkerheten. Exempelvis så ska valet att inte använda någon form av 
säkerhet vara lika välgrundat som valet att implementera en hög säkerhet. 
Med kontinuerligt menar vi i detta fall att beslutet att säkra respektive inte 
säkra sig omvärderas löpande. 
 
Vi bör alltså uppmärksamma att de säkerhetslösningar vi väljer kan 
påverka själva affärsgörandet i både positiv och negativ bemärkelse där en 
upplevd säker miljö göra att riskbenägenheten ökar och därmed viljan att 
göra affärer. Lösningen kan också förhindra och begränsa själva 
affärsnyttan eller det avsedda syftet med tjänsten vilket gör att det blir 
omöjligt att uppfylla det eftersträvade affärsbehovet. CSN påpekar 
mycket riktigt att det är viktigt att de system de har kan leverera den 
affärsnytta som de är avsedda att göra. Om en viss typ av 
säkerhetslösning gör att affärsnyttan inte kan uppnås menar de att den 
kan ses som ”diskvalificerad” från verksamheten. Här kan vi tänka oss att 
det även finns situationer där affärsnyttan innebär så stora förtjänster att 
riskbenägenheten ökar och säkerheten får stiga åt sidan.  
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Vi menar här att det måste råda en balans mellan affärsbehov och 
säkerhetsbehov där ingen av dem nödvändigtvis behöver vara prioriterad. 
Det essentiella är att det sker en avvägning i beslutsfattandet gällande 
säkerhetsnivån och affärsgörandet där slutresultatet blir den affärsnytta 
lösningen levererar. Om lösningen på grund av säkerheten inte kan 
leverera den affärsnytta som eftersträvas så är den inte användbar.  
 
Det går inte att isolera beslutsfattandet för säkerhetsnivån för lösningarna 
utan denna behöver som vi ser det få acceptans från de andra aktörerna i 
affärsmiljön. Precis som affärsgörandet så påverkar och påverkas 
säkerhetsbesluten av den omgivande miljön och de aktörer som man gör 
affärer med. 



 

 276



 

 277

 
 
 
 
 

Del V Konceptualisering av resultat 
I denna del presenteras uppsatsens resultat, det vill säga en 
säkerhetsmodell för den service-orienterade affärsmiljön med hänsyn 
taget till affärsgörandet. Vi reflekterar i kapitel 8 även över det 
arbete vi gjort och det resultat vi presenterat. Vi kommer där även 
att påvisa möjliga frågor för vidare studier. 
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7 Resultat 
I det här kapitlet kommer vi att presentera kunskapsbidraget för 
uppsatsen tillika den säkerhetsmodell för den service-orienterade 
affärsmiljön som uppsatsen syftar till att ta fram. 

7.1 Framtagande av Argos-modellen 
Figur 7.1.1 visar vår konceptuella säkerhetsmodell över den service-
orienterade affärsmiljön. Den service-orienterade miljön kan liknas vid ett 
affärssamhälle med gemensamma regler (policys), väldefinierade roller 
och ett gemensamt språk (protokoll) där syftet är att skapa en affärsmiljö 
som underlättar görandet av affärer. Affärsmiljön utgör en tillitsdomän 
vilket krävs för säkert affärsgörande. I modellen representeras denna 
domän av den överliggande tillitspilen.  
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FIGUR 7.1.1 SERVICE-ORIENTERADE AFFÄRSMILJÖN 
 
Varje aktör innehar en identitet och det är vitalt för parternas tillit till 
varandra och för affärsgörandet. Identiteterna kan kopplas samman med 
någon form av identitetsbevis, exempelvis ett certifikat, för att kunna 
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styrka denna identitet. Givetvis kan det förkomma anonymitet men detta 
kan inte betraktas som säkert. Identitetsbevisen kan ges ut av en betrodd 
tredje part alternativt av leverantören så ingen obehörig får tillgång till 
dennes tjänster.  
 
De aktörer som finns är kunder (tjänstekonsumenter), leverantörer 
(tjänsteleverantörer) och eventuellt betrodda tredje parter. Det är inte 
nödvändigt att någon tredje part existerar, och därför har vi valt att 
strecka de pilar och linjer som knyter an till denna part. De betrodda 
tredje parterna ökar riskbenägenheten i affärsgörandet. De sociala 
aktörerna delegerar ett ansvar till de agenter som finnas i den elektroniska 
affärsmiljön. I modellen finns agenterna implicit representerade genom de 
roller som existerar. 
 
Målet med den service-orienterade affärsmiljön är att leverantörerna ska 
kunna leverera tjänster till kunderna i form av affärsprocesser. Då en aktör 
kan inneha flera roller samtidigt visar modellen även att flera aktörer kan 
dela affärsprocesser med varandra exempelvis när de ingår i samma 
koordination eller komposition. Affärsprocesserna är uppbyggda av 
affärstransaktioner eller enskilda utbyten. Det kan även förekomma en 
asymmetrisk affärskommunikation mellan olika aktörer.  
 
Mellan de olika aktörerna skapas och upprätthålls elektroniska och sociala 
affärsrelationer. De sociala relationspilarna är kraftigare då vi anser att en 
social relation är starkare, innebär starkare band och ger en större grad av 
tillit än de elektroniska.  
 
Vi har valt att strecka de sociala eller elektroniska relationerna då de inte 
nödvändigtvis existerar mellan roller och aktörer. I de fall relationerna 
existerar ska pilarna betraktas som heldragna. Aktörer kan inneha en 
direkt social relation till varandra vilket möjliggör byggandet av tillit. I 
detta fall är det inte nödvändigt med en betrodd tredje part.  Finns ingen 
social relation kan en betrodd tredje part ge de grundläggande 
förutsättningarna för att en sådan relation kan skapas. 
 
Aktörerna känner någon form av tillit till varandra vilket utgör en viktig 
grund för de affärer som ska ske på affärssamhällets marknad. Den 
översta pilen avser att visa att marknaden utgör en tillitsdomän och att 
starkare och ”tjockare” relationer ger en ökad tillit. Vi anser också att en 
elektronisk relation indirekt i förlängningen kan skapa en social relation 
då kommunikationen är samproducerad av autonoma konsumenter och 
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leverantörer och att handlingarna de utför förmedlas och kommuniceras 
via informationssystemet.  
 
Aktörerna har även ett tillitsminne som kontinuerligt förändras då nya 
bedömningar och erfarenheter görs efter varje affärstransaktion. 
Tillitsminnet används vid bedömning av aktörens säkerhetsnivå i 
affärsgörandet. Om tillitsnivån för motparten är låg kan det vara 
nödvändigt för aktören att öka säkerhetsnivån i lösningen. I 
bedömningen tas hänsyn till bland annat riskbenägenheten hos den som 
hyser tillit från aktören, upplevd risk och den bedömda affärsnyttan.  
 
Relationerna i affärsmiljön ska regleras av avtal. De kan bestå av sociala 
kontrakt eller överenskommelser. Dessa måste sedan realiseras av 
elektroniska motsvarigheter för att efterlevnad av avtal skall kunna 
kontrolleras i den elektroniska affärsmiljön. Vid korta enskilda utbyten 
kan öppna publika avtal användas som den köpande parten kan välja att 
acceptera eller så ges det möjlighet till förhandlig beroende på i vilket 
sammanhang utbytet sker. Varje aktör har specifika policys för reglering av 
sitt affärsgörande och sin säkerhetsnivå. I modellen finns aktörsspecifika 
policys representerade medan de miljögemensamma är implicita. 
 
Eftersom efterlevnad av de olika avtalen ska kunna kontrolleras behöver 
spårbarhet säkerställas i miljön. Det kan ske genom att de enskilda 
aktörerna ges möjlighet att granska motpartens agerande eller genom att 
det finns någon betrodd tredje part som garanterar detta. 
 
I affärsmiljön kan det finnas en eller flera katalogtjänster som tillhandahålls 
av en betrodd tredje part alternativt av leverantören. Katalogtjänsten 
representeras i modellen av de streckade cylindrar som finns hos de 
betrodda tredje parterna och leverantörerna.  Det är dock inte nödvändigt 
med en elektronisk katalogtjänst för upptäckt av tjänster i de fall 
upptäckten sker genom en social relation. Katalogtjänsterna kan vara 
behörighetskontrollerande i sig själva eller genom en skyddsmekanism för 
reglering av tillgången till tjänstebeskrivningar. 
 
Affärstransaktionerna är uppbyggda av meddelandeutbyten (se figur 
7.1.2), men det kan även förekomma asymmetrisk affärskommunikation 
mellan olika aktörer. Det är möjligt att det finns en eller flera mellanhänder 
som stödjer infrastrukturen och bistår aktörerna i affärsgörandet. 
Meddelandena överförs på ett medium mellan olika noder. Kundens nod 
kan vara en tjänst eller en annan applikation medan leverantörens nod 
måste vara en tjänst.  
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FIGUR 7.1.2 SÄKERHETEN FÖR TRANSAKTIONEN 
 
Mediet kan behöva skyddas med olika säkerhetsnivåer om 
säkerhetsbedömningen visar att detta krävs. Meddelandet kan utifrån 
samma säkerhetsbedömning behöva ha ett insynsskydd i form av 
kryptering. Om meddelandet överförs över flera mellanhänder som inte 
är betrodda ska säkerhetsprincipen end-to-end tillämpas om en 
bedömning ger att säkerhet behövs. 
 
Meddelandena behöver signeras eller på annat sätt bindas till motparten 
så att denne inte kan frånsäga sig det ansvar som följer med 
affärsgörandet. Den elektroniska signeringen ger också ett dataintegritets- 
eller förvanskningsskydd, det vill säga en garanti för att dokumenten inte 
obehörigt förändrats. 
 
I varje tjänst finns någon form av affärsfunktionalitet (se figur 7.1.3). 
Tjänstefunktionaliteten bör regleras av en affärspolicy. Tillgängligheten till 
tjänsten bör regleras av en säkerhetspolicy. Den drivs igenom av tjänsten 
själv alternativt av en mellanhand i form av en säkerhetssköld och en 
beslutsfattare i form av en säkerhetsauktoritet. Här agerar skölden 
genomdrivare och auktoriteten beslutsfattare. Skölden kan även innehålla 
spårbarhetsfunktioner. Policy rutan i figur 7.1.3 representerar både affärs- 
och säkerhetspolicys. 
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FIGUR 7.1.3 SÄKERHETEN FÖR TJÄNSTEN 
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Vi är av den uppfattningen att säkerhetsbedömningar alltid måste göras. 
Vi måste göra kontinuerliga välgrundade aktiva val när det gäller 
säkerheten. Valet att inte använda någon form av säkerhet ska vara lika 
välgrundat som valet att implementera en hög säkerhet. 
 
Vi anser att det måste råda en balans mellan affärsbehov och 
säkerhetsbehov där ingen av dem nödvändigtvis behöver vara prioriterad 
vilket visas i figur 7.1.4. Det väsentliga är att det sker en avvägning i 
beslutsfattandet gällande säkerhets- och affärsbehovet där slutresultatet 
blir den affärsnytta lösningen  
levererar. Om lösningen på grund av säkerheten inte kan leverera den 
affärsnytta som eftersträvas så är den inte användbar.  
 

Affärs
behov

Säkerhets
behov

 
 

FIGUR 7.1.4 KONCEPTUELL MODELL ÖVER PENDLINGEN MELLAN AFFÄRS- OCH 
SÄKERHETSBEHOV 

 
Det går inte att isolera beslutsfattandet för säkerhetsnivån för lösningarna 
utan denna behöver som vi ser det få acceptans från de andra aktörerna i 
affärsmiljön. Precis som affärsgörandet så påverkar och påverkas 
säkerhetsbesluten av den omgivande miljön och de aktörer som man gör 
affärer med. 
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I figur 7.1.5 visas Argos-stacken över de komponenter som bygger upp 
det service-orienterade affärsgörandet i Argos-modellen. 
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FIGUR 7.1.5 ARGOS-STACKEN 
 
Det behövs en infrastruktur för affärsgörandet, affärskommunikation i 
form av transaktioner, processer för att samverka om funktionalitet och 
en affärsmiljö att verka i. Detta regleras av avtal eller överenskommelser 
samt säkerhetsmekanismer.  
 
Management stapeln har vi valt att strecka eftersom detta är ett 
ämnesområde som inte studerats inom ramen för denna rapport men 
något som kan vara nödvändigt att beakta i den service-orienterade 
miljön.   
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7.2 Argos-modellen 
Figur 7.2.1 visar resultatet av denna uppsats: Argos-modellen som är en 
konceptuell säkerhetsmodell för den service-orienterade affärsmiljön. 
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FIGUR 7.2.1 ARGOS-MODELLEN 
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8 Reflektion och vidare forskning 
I detta kapitel gör vi en reflektion över det arbete vi gjort och det resultat 
vi presenterat. Vi lyfter även fram frågor för vidare studier. 

 
Arbetet med denna uppsats har givit oss mycket kunskap och en hel del 
tankeställare. Vi var båda tidigare inställda på att säkerhetsarbetet skulle 
ha företräde framför det mesta men har nu en liten annan syn. Vi tycker 
fortfarande att säkerheten är mycket viktig för elektroniskt affärsgörande 
mellan organisationer men att en avvägning måste göras mellan de två. Vi 
skulle båda tycka att det vore kul att få forska vidare inom detta område 
både när det gäller den tekniska realiseringen av säkerheten i service-
orienterade system och på det mer filosofiska planet. 
 
Vi genomförde i uppsatsarbetet två fallstudier. I den första fallstudien 
granskade vi SHS-systemet med bistånd av utvecklingsföretaget Ida 
Infront. I det andra fallet granskades CSN som kan ses som en användare 
av service-orienterade system. Om vi gjort ett tredje fall hade detta som vi 
ser det med fördel kunnat vara ett ”slutkund”-perspektiv där vi i sådana 
fall skulle ha granskat hur säkerhetsnivån i ett service-orienterat system 
påverkar affärsgörandet ur ett kundperspektiv. Därefter kunde en 
tillbakapendling till det första perspektivet ha skett. Denna process hade 
sedan kunnat fortgå i syfte att få en ännu starkare empirisk bas som 
underlag för kunskapsbidraget tillika säkerhetsmodellen. 
 
Vi anser att fallstudierna har varit ett hjälpmedel för att testa den teori 
som granskats i referensramen samt för att ge underlag för generering av 
nya teorier. Fallstudien har givit oss nya infallsvinklar och i viss mån nya 
kunskapsbehov. Här kan exempelvis nämnas en insikt om att upptäckt av 
en tjänst inte nödvändigtvis behöver ske med automatik utan att det sker 
via sociala kontakter i större utsträckning än vi från början trodde.  
 
Modellen vi tagit fram ska ses som vårt första forskningsbidrag och vår 
förhoppning är att andra forskare kan granska modellen och på så vis 
påvisa hur pass mogen den är. För att bistå andra forskare vill vi lyfta 
fram några frågor som kan användas för vidare forskning inom det 
område vi valt. 
 
Vi fann under studien att koordination och komposition inte var allmänt 
förekommande. Som följd av detta fanns vi endast en liten mängd teori 
om hur detta kunde säkras och vilka de empiriska erfarenheterna var av 
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detta. Vi ser därför ett behov av att detta utreds mer utförligt. Denna 
vidare forskning kan sedan bidra ytterligare till Argos-modellen. 
 
Vi upptäckte också att ett automatiskt val av tjänster i de service-
orienterade systemen inte existerar i den utsträckning vi trodde när vi 
började arbetet med denna uppsats. Vi har försökt ta hänsyn till den 
automatiska service-orienterade affärsmiljön men anser att det behövs 
mer erfarenheter innan vi klart kan säga att vår modell även täcker in 
dessa miljöer.  
 
Vidare forskning som vi finner intressant är även hur en tänkbar 
realisering av tillitsminnesmekanismen skulle kunna se ut. Vi vet att det 
pågår forskning på detta område bland annat när det gäller formen för de 
mekanismer som på engelska kallas för ”reputation mechanisms” vilka 
ska kunna fungera i högt automatiserade miljöer.  
 
Nedan presenteras sammanfattande forskningsfrågeställningar utifrån 
ovanstående resonemang: 
 

• Hur kan miljöer med koordination och komposition av tjänster 
säkras? 

• Hur kan miljöer med automatisk upptäcktsmekanism säkras? 
• Hur väl täcker Argos-modellen de ovanstående miljöerna? 
• Hur kan en realisering av en tillitsmekanism se ut? 
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Appendix A: Intervjufrågor 
Frågorna som här presenteras är de utgångsfrågor som använts vid de 
semistandardiserade intervjuer vi genomfört under fallstudierna. Frågorna 
har dock anpassats efter det specifika fallet. Vi har tagit bort inledande 
frågor som inte rör frågeställningarna. 

 

A.1 Frågor gällande affärsmiljön 
 
A.1.1 Huvudfråga: 

• Hur ser den affärsmiljö ut där systemen är avsedda att verka? 
 
A.1.2 Urval av delfrågor: 

• Vilken typ av affärsgörande är systemet utformat för att bistå? 
 

• Tillhandahåller ni tjänster till många kunder och utnyttjar ni många 
tjänsteleverantörer? 

 
• Används någon betrodd tredje part i er miljö? 

 
• Används någon form av mellanhänder och hur fungerar dessa 

mellanhänder?  
 

• Har ni någon katalogtjänst för automatisk upptäckt av tjänsterna 
eller sker det genom manuell konfiguration? 

 
• Används några ramavtal eller någon annan övergripande reglering 

av affärstransaktionerna? Om så är fallet hur realiseras dessa avtal? 
 

• Bygger någon eller några av era tjänster på andra interna och/eller 
externa tjänster?  

 
• Använder ni tjänster från någon leverantör som ni vet sätts 

samman från olika andra leverantörer? 
 

• Genomförs kontinuerliga tillitsbedömningar efter 
transaktionshistorik? 
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• Används egenutvecklade specifikationer/standarder eller globala 
standarder, exempelvis ws-standarden? 

 
• Har ni en social relation till era kunder? 

 
• Används point-to-point lösningar i systemet eller finns det några 

noder mellan tjänsterna så att det blir en end-to-end miljö? 
 

A.2 Frågor gällande säkerhetslösningar i affärsmiljön 
 
A.2.1 Huvudfråga: 

• Vilka typer av säkerhetslösningar finns i systemet? 
 
A.2.2 Urval av delfrågor: 

• Används point-to-point säkerhetslösningar i systemet eller finns 
det ett end-to-end säkerhetsbehov? 

 
• Hur säkerställer ni oavvislighet? 

 
• Är säkerheten viktig för era relationer med 

kunderna/leverantörerna? 
 

• Är säkerheten viktig för tillit? 
 

• Har ni en säkerhetspolicy som reglerar tillgången till tjänsterna? 
 

• Vilka delar av den service-orienterade arkitekturen tycker ni är 
viktiga att säkra och på vilket principiellt sätt? 

 
• Har ni olika säkerhetsnivåer och hur ser de ut?  

 
• Har ni någon eller några säkerhetsauktoriteter eller mekanismer 

som bistår vid säkerhetshanteringen för tjänsterna? 
 

• Finns det hierarkier av säkerhetsauktoriteter?  
 

• Hur säkras affärsprocesserna? 
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• Om en katalogtjänst finns tillgänglig är den säkrad och på vilket 
sätt?  

A.3 Frågor gällande säkerhetslösningarnas hänsyn till 
affärsgörandet 
 
A.3.1 Huvudfråga: 

• Tas det hänsyn till affärsgörandet vid bedömning av 
säkerhetsnivån? 

 
A.3.1 Urval av delfrågor: 

• Prioriteras säkerheten framför affärsgörandet eller tvärtom? 
 

• Sker någon automatisk anpassning av säkerhetsnivån under 
processens gång? 

 
• Påverkas affärsgörandet av säkerhetsnivån? 
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Appendix B: Web services 
I detta kapitel beskrivs översiktligt hur en service-orienterad arkitektur 
realiseras av flera standarder för web services.  

 
B.1 Den generella web service arkitekturen 
Web services är en teknologi som är anpassad för att implementera en 
service-orienterad arkitektur. Baserad på eXtensible Markup Language 
(XML) standarder kan web services utvecklas som en löst kopplad 
komponent som kan användas oberoende programspråk, protokoll och 
plattform. (Endrei et al, 2004) Den generella web service arkitekturen ser 
ut som i figur B.1. Arkitekturen grundar sig på principer och standarder 
för koppling, kommunikation, beskrivning och upptäckt.  
 

Katalogtjänst

Tjänstekonsument Tjänsteleverantör
Interaktion (Bind & exekvera)

Upptäck
Publicera

WSDL
UDDI

SOAP/HTTP  
FIGUR B.1: DEN GENERELLA WEB SERVICE ARKITEKTUREN  
 
World Wide Web Consortium (W3C) definition på web services är:  
 

“A Web service is a software system identified by a URI [RFC 2396], 
whose public interfaces and bindings are defined and described using 
XML. Its definition can be discovered by other software systems. These 
systems may then interact with the Web service in a manner prescribed by 
its definition, using XML based messages conveyed by Internet protocols” 
(W3C, 2004) 

 
För att leverantörer och konsumenter av tjänster ska kunna kopplas 
samman och utbyta information måste det finnas ett gemensamt språk. 
Språket som valts är XML. Det behövs även ett gemensamt protokoll så 
att systemen kan kommunicera med varandra. Här har man valt SOAP39. 
Tjänsterna måste kunna beskrivas i ett maskinellt läsbart format så att 

                                         
39 Från början stod SOAP för Simple Objekt Access Protocol. Men i den senaste 
specifikationen kallas det enbart för SOAP då ”O” i SOAP inte längre syftar till objekt 
utan kan användas i ett bredare syfte.  
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exempelvis funktionsnamn, deras parametrar och resultat kan 
specificeras. Det sker genom Web Services Description Language 
(WSDL). Slutligen behöver tjänsterna kunna publiceras vilket sker med 
hjälp av Universal Description, Discovery, and Integration Language 
(UDDI). Alla dessa har standardiserats och accepteras av i stort sett hela 
industriella välden. (Singh & Huhns, 2005) 
 
SOAP definierar ett sätt för att flytta XML meddelanden från punkt A till 
Punkt B (se figur B.2). Det sker genom ett XML-baserat meddelande 
ramverk som är utbyggbar, användbart över en mängd olika 
nätverksprotokoll och oberoende programmering modell. (Skonnard, 
2003). SOAP finns i version 1.2 och ska betraktas som en 
rekommendation från W3C.  
 

SOAP
avsändare

SOAP
mottagare

Något
kommunikationsprotokoll

SOAP meddelande  

FIGUR B.2 SOAP (FRITT: SKONNARD, 2003) 
 
W3C definition på SOAP är:  

“SOAP Version 1.2 (SOAP) is a lightweight protocol intended for 
exchanging structured information in a decentralized, distributed 
environment. It uses XML technologies to define an extensible messaging 
framework providing a message construct that can be exchanged over a 
variety of underlying protocols. The framework has been designed to be 
independent of any particular programming model and other 
implementation specific semantics” (W3C, 2003) 

 
WSDL är en modell och ett XML språk för att beskriva web services. 
Språket gör det möjligt att separera beskrivningen av den abstrakta 
funktionaliteten som tjänsten erbjuder från konkreta detaljer av 
tjänstebeskrivningen som exempelvis hur och var funktionaliteten ges. 
(Cdbiforum, 2005-04-25) WSDL finns i version 1.2 och betraktas som en 
rekommendation av W3C (Colan, 2001). 
 
W3C definition på WSDL är: 

“WSDL is an XML format for describing network services as a set of 
endpoints operating on messages containing either document-oriented or 
procedure-oriented information. The operations and messages are described 
abstractly, and then bound to a concrete network protocol and message 
format to define an endpoint. Related concrete endpoints are combined into 
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abstract endpoints (services). WSDL is extensible to allow description of 
endpoints and their messages regardless of what message formats or network 
protocols are used to communicate…” (W3C, 2001) 

 
UDDI är en specifikation som definierar en tjänstkatalog över tillgängliga 
web services.  Den möjliggör för företag att publicera beskrivningar över 
tillgängliga tjänster och därefter tillkännage sig som tjänstleverantörer.  
Därefter kan tjänstekonsumenterna skicka SOAP begäran till registret för 
att hitta leverantörernas tjänster. (Colan, 2001) UDDI är baserad på XML 
och SOAP. Den senaste versionen är 3.0 och är standardiserad hos 
Organization for the Advancement of Structured Information Standards 
(OASIS, 2004A).  
 
OASIS definition på UDDI är: 

“[UDDI is]…a set of services supporting the description and discovery of 
(1) businesses, organizations, and other Web services providers, (2) the 
Web services they make available, and (3) the technical interfaces which 
may be used to access those services.  Based on a common set of industry 
standards, including HTTP, XML, XML Schema, and SOAP, 
UDDI provides an interoperable, foundational infrastructure for a Web 
services-based software environment for both publicly available services and 
services only exposed internally within an organization” (OASIS, 
2004A) 
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Tabell B.1 visar en sammanfattning av de web service relaterade 
standarderna: 
 

XML  Standard för att beskriva, strukturera och validera data. XML är också internationaliserad, 
utbyggbar och oberoende plattform och programmeringsspråk. 

WSDL  
 

Standard som använder XML och beskriver web service gränssnittet.  

UDDI  Standard för att publicera och söka information om affärsrörelser och tjänster.  

HTTP och 
SOAP  

Protokoll för att skicka och mottaga meddelanden over Internet oberoende plattform och 
programmeringsspråk.  

 

TABELL B.1: WEB SERVICE STANDARDER (PETERSSON ET AL, 2003) 
 
Figur A.3 visar relationen mellan web services grundläggande standarder, 
den så kallade första generationens standarder. Det är SOAP som 
möjliggör kommunikationen mellan olika web services. WSDL beskriver 
web servicens gränssnitt och binds till SOAP meddelandet. UDDI 
används för att publicera WSDL som gör att tjänsten kan upptäckas. För 
att få tillgång till tjänsten används SOAP som transportmedel. 
 

UDDI SOAP

WSDL

Web
Services

Accessas med
hjälp av

Möjliggör
upptäckt av Binds till

Möjliggör
kommunikation

mellan

Beskriver

 
 

FIGUR B.3: RELATIONER MELLAN FÖRSTA GENERATIONENS STANDARDER (FRITT: ERL, 2004) 
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Sprott & Lawrence Wilkes (2004) ger en sammanställning hur web 
services och SOA överlappar varandra (se tabell B.2) 
 

Teknologineutralitet Plattformsoberoende 
Standardisering Standard-baserade protokoll. 

Möjliggörs av Web services 
  
  Konsumerbarhet Möjliggör automatiserad upptäck och 

användning 
Återanvändbarhet Användning av tjänster utan behöva kopiera 

kod eller implementering.  
Abstrahering 
 

Tjänsterna abstraheras från 
implementationen. 

Publicering Publicerad funktionalitetsspecificering av 
tjänstens gränssnitt, inte implementationen. 

Formalisering Formella kontrakt mellan tjänsterna ger 
leverantör och konsument förpliktelser.  

Möjliggörs av SOA 
  
  
  
  

Relevans Funktionalitet presenterad med en 
kornighet40 som gör att tjänsten får en större 
meningsfullhet.  

TABELL B.2. WEB SERVICES OCH SOA (SPROTT & LAWRENCE WILKES, 2004) 
 
B.2 Web service stacken 
Det finns flera stackar för web services. Den vi har valt innehåller 
egentligen tre olika stackar (se figur A.4). Den högra delen av stacken 
visar stacken för electronic business XML (ebXML)41. Den vänstra delen 
visar stacken som utvecklats av Semantic Web42 research community 
tillsammans med W3C. I mitten finns den WSDL baserade stacken är i 
huvudsak uppbyggd på standarder av IBM, Microsoft, BEA Systems, 
Hewlett-Packard och Sun Microsystem.  (Singh & Huhns, 2005) 
 

                                         
40 Med kornighet avses i web service sammanhang att tjänsterna har ett mindre antal 
funktioner med en relativ stor och komplext funktionalitet 
41 ebXML är grundat av United Nations/CEFACT och OASIS i syfte att ge 
specifikationer för att definiera standardiserade affärsprocesser och 
handelsöverenskommelser mellan olika organisationer (Singh & Huhns, 2005) 
42 Semantiska webben (eng: semantic web) är en vision att skapa webbdokument som är 
läsbara av både människor och maskiner (Singh & Huhns, 2005) 
 



   

 318

UDDI

OWL-S Service Model BPEL4WS BPML

ebXML
CPA

ebXML
BPSS

WS-AtomicTransaction och WS-
BusinessActivity BTP

OWL-S Service Profile

OWL-S Service Grounding

WS-Reliable
Messaging

WS-Security

WS-Policy

WS-Coodination

WSCL
WSCI ebXML

BPSS

WSDL ebXML
CPP

ebXML
messagingSOAP

PSLOWL

RDF

XML, DTD och XML Schema

HTTP, FTP, SMTP, SIP etc.

Upptäckt

Kontrakt  och
överenskommelser

Process och arbetsflöde
orkestrering

Transaktioner

Koreografi

Konversationer

QoS: Tjänstebeskrivning
och bindning

Meddelanden

Kodning

Transport  
FIGUR B.4: TRE OLIKA STACKAR FÖR WEB SERVICES INNEHÅLLANDE FÖRESLAGNA 

STANDARDER OCH TEKNOLOGIER (FRITT: SINGH & HUHNS, 2005) 
 
Varje stack använder sig av följande abstraktionsnivåer (Singh & Huhns, 
2005):  
 

• Transport – Transportlagret ger det fundamentala protokollen för 
att kommunicera information bland delarna i ett distribuerat system 
av tjänster 

• Kodning – Standarderna på den här nivån beskriver syntaxen av 
väldefinierad data och dokument samt hur dessa kan valideras 

• Meddelandeutbyte (eng: messaging) – Meddelandelagret beskriver 
formatet för de inblandade dokumenten och web serviceanropen 
som används i kommunikationen.  

• Tjänstebeskrivning och bindning – Beskriver funktionaliteten av web 
services i termer av implementation, gränssnitt och förväntat 
resultat 

• Konversationer – Är protokoll som beskriver sekvenser av dokument 
och anrop som utbyts av en enskild tjänst.  Konversationen ska här 
betraktas som en extern vy av de meddelanden en web service tar 
emot och skickar (Turner et al, 2003).  

• Koreografi – Koreografiprotokollen koordinerar en samling web 
services i mönster som ger en önskad utgång/resultat 
(eng:outcome) Koreografin används mellan domäner för att 
garantera samspelet (eng:harmony) och interoperabiliteten  

• Transaktioner – Specificerar förutom åtaganden gällande beteendet 
hos autonoma tjänster medlen för att kunna korrigera problem 
som kan uppstå under när undantag och felaktiga åtaganden 
inträffar. Transaktionslagret beskriver hur man uppnår detta på ett 
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sådant sätt att antingen hela processen blir lyckosam eller att alla 
transaktioner återställs (eng: rolls-back) (Turner et al, 2003). 

• Process och arbetsflöde orkestreringar – Detta lager har protokoll för 
arbetsflöden och affärsprocesser som sätts samman från flera 
tjänster. De specificerar kontroll- och dataflöden som behövs för 
att en process ska exekveras på ett korrekt sätt. Orkestreringen 
används inom en domän.  

• Kontrakt och överenskommelser – Formaliserar åtaganden bland de 
autonoma tjänsterna så att det går att automatisera elektroniska 
affärer och så att resultaten från dem kan få laga kraft och innebära 
lagliga konsekvenser. Det är nödvändigt att resultatet ska vara i 
läsbart av maskiner så att det kan ske på ett automatiskt sätt 
(Turner et al, 2003). Kontraktet innehåller förhandlingsresultat 
såsom kostnad och tidsramar för leverans av tjänst (Turner et al, 
2003).   

• Upptäckt – Specificerar protokoll och språk som behöv för att 
tjänsterna ska kunna marknadsföra deras förmågor och att 
klienterna kan lokalisera och använda tjänsterna.  
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B.3 Övriga web service standarder 
Det finns en uppsjö av olika standarder för web services och vi kan här 
ge exempel på några: 
 
BPEL4WS (Business Process Execution Language), DIME (Direct 
Internet Message Encapsulation), ebSOA TC (Electronic Business 
Service Oriented Architecture), ebXML (Electronic Business XML), 
FWSI TC (Framework for Web Services Implementation), HTTPR 
(Reliable delivery of HTTP packets), oBIX TC (open Building 
Information Exchange), SOAP MTOM (SOAP Message Transmission 
Optimization Mechanism), Translation WS TC (Automating the 
translation and localization process), WSAddressing, WSBPEL (Business 
Process Execution Language), WS-CAF (WS Composite Application 
Framework), WS-CF (WS Coordination Framework), WS-CDL (Web 
Services Choreography Description Language), WS-CTX (WS Context), 
WS-Discovery (Web Services Dynamic Discovery), WS-Federation (Web 
Services Federation Language), WSIL (WS Inspection Language - WS-
Inspection), WS-Policy, WS-Provisioning, WS-Reliability, WS Reliable 
Messaging(Messaging), WS-RF, WS-Reliablemessaging, WS-Routing, 
WSRP, WS-Security, WS-SecurityPolicy, WS-TM (WS Transaction 
Management), WS-Transaction, WS-Transfer, WS-Trust, XML-
Encryption XML-Signature och så vidare43.  
 

                                         
43 För mer information om dessa standarder och fler där till rekommenderas läsaren att se 
http://roadmap.cbdiforum.com/reports/protocols/summary.php 
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Figur B.5 beskriver relationen mellan första och andra generationens 
standarder för web services. Dessa standarder har tillfört mer 
funktionalitet till web services. 
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FIGUR B.5: DEN ANDRA GENERATIONENS STANDARDER (FRITT: ERL, 2004) 
 
Då web service standarderna kan ses som oberoende moduler kan de 
sättas samman i olika kombinationer och att de kan anpassar till olika 
miljöer. Det finns också möjligt att nya standarder kan utvecklas vid sidan 
om de befintliga vilket ytterligare ökar web services användningsområde. 
(Erl, 2004) 
 
B.4 Web service säkerhet 
Principerna för IT-säkerhet är som vi kommer att märka högst relevanta 
även på web service området. Det kan därför vara svårt att se varför det 
skulle vara en större utmaning att säkra de SOAP-meddelanden som 
skickas runt i web servicearkitekturerna. (O´Neill et al, 2003)  
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SOAP är standardiserat för och generellt sätt bundet till http som redan 
har exempelvis SSL för autentisering och konfidentialitet. Det finns också 
många webbauktoriseringsverktyg att tillgå på marknaden. Det är i och 
med detta berättigat att fråga varför detta inte skulle räcka för web 
services. Det finns flera skäl till detta varför. (O´Neill et al, 2003) 
 
I detta sammanhang krävs det att vi skiljer på den traditionella 
kopplingsorienterade punkt-till-punkt säkerheten som sker mellan två 
noder i ett nätverk och den meddelandeorienterade end-to-end 
säkerheten där meddelandet ska färdas säkert på hela sin resa mellan 
avsändaren och mottagaren oavsett hur många hopp som görs eller vilka 
mellanhänder som används.  Säkerheten skall alltså bibehållas genom alla 
de brandväggar och servrar som meddelandet passerar och det räcker om 
en av dessa länkar i kedjan är osäker för att allting ska bli sårbart. 
(Hartman et al, 2003; W3C, 2004)  
 
Web service implementationer kan kräva punkt-till-punkt och/eller end-
to-end säkerhet beroende på hot och riskbilden mot systemet (W3C, 
2004). Den första anledningen är att även om SOAP oftast är bundet till 
http så är det oberoende av de underliggande kommunikationsskikten 
och SOAP-meddelanden kan transporteras av flera andra protokoll 
exempelvis smtp eller ftp under ett multipelt hopp. Det vill säga, på den 
första sträckan kan meddelandet använda sig av http som bärare för att 
sedan byta till smtp inför nästa sträcka eller hopp osv. End-to-End 
säkerheten kan därför inte byggas på eller vara beroende av en specifik 
kommunikationsteknologi. 
 
Initiativet till WS-Security togs av Microsoft och IBM och senare gick 
även Verisign med i samarbetet. WS-security är sedan mars 2004 en 
OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information 
Standards) standard. 
 
WS-Security definierar en säkerhetsmodell som abstraherar 
säkerhetstjänsterna och separerar därmed säkerhetsfunktionernas karaktär 
i systemet från tekniska lösningen. WS-Security modellen täcker hela 
säkerhetskontexten mellan ändpunkterna för ett SOAP-meddelande. 
Modellen visar hur integritet och konfidentialitet kan uppnås i SOAP-
meddelanden mellan ändpunkterna.  
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FIGUR B.6: WS-SECURITYS RELATION MED ANDRA STANDARDER  (NEWCOMER, 2005) 

 
WS-Security utgör ett ramverk i vilket andra säkerhetsteknologier stoppas 
in (se figur B.6). Den definierar ingen autentiseringsmekanism utan visar 
istället hur andra kan användas i SOAP-meddelandet exempelvis 
Kerberos44 eller X-509. WS-Security definierar också hur SAML används 
i SOAP och hur XML-signature respektive XML-encryption används för 
att uppnå integritet och konfidentialitet i meddelandet. (Newcomer, 2005) 
 
Andra web service säkerhetsspecifikationer såsom WS-Trust, WS-Secure-
Conversation och WS-Federation definierar protokoll som används för 
att etablera överenskommelser mellan konsumenter och leverantörer 
kring den typ av säkerhet de behöver använda. WS-SecurityPolicy 
används för att beskriva leverantörens krav på säkerhetsstöd såsom 
exempelvis stark autentisering. (Newcomer, 2005) 
 
B.4.1 Den tredje parten, Liberty och Passport 
För enskilda web services kan autentiseringen lösas med digitala 
signaturer och krypteringen som exempelvis WS-security men när fler 
web services och parter är inblandade krävs det mer. För att kravet på 
säkerhet och SSO (Single-Sign-On) i web services ska kunna uppfyllas 
krävs en tredje part är inblandad vid autentiseringen av den som begär 
åtkomst till web servicen. Organisationer som samarbetar med hjälp av en 
tredje part utgör en federation där enskilda parters identiteter kan bli 
federerade. Detta gör att organisationerna kan kommunicera säkert och 
samtidigt bibehålla sina enskilda säkerhetspolicys. Det finns ett flertal 
specifikationssammanslutningar som arbetar med denna typ av 
distribuerad autentisering såsom Liberty Alliance och Passport. (Hartman 
et al, 2003) 
 
                                         
44 Vi tycker att det är lite kul att Kerberos har fått sitt namn från den trehövdade hunden 
som vaktar porten till helvetet. 
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Liberty alliance projektet initierades 2001 av SUN Microsystems och har 
nu mer än 150 anslutna företag där IBM är det senaste tillskottet av 
dignitet. Målet för denna sammanslutning är att underlätta autentisering 
för webben och web services. Fokus ligger på att möjliggöra en sömlös 
interaktion mellan olika parter. (projectliberty.org, 2004) 
 
Den grundläggande arkitekturen för Liberty är vad de kallar för circle-of-
trust eller på svenska en förtroendeallians. I denna allians definieras tre 
typer av entiteter; användare (eng: users), identitetsleverantör45 (eng: 
identity provider), tjänsteleverantör (eng: service provider). Användaren 
vill erhålla tillträde till tjänster hos en samling tjänsteleverantör genom att 
använda SSO i en given domän, kallad förtroendeallians. 
Identitetsleverantören ansvarar här för autentiseringen av användaren och 
förser tjänsteleverantörerna med identitetsbevis genom så kallad 
federering, det vill säga koordinering mellan autentisering och 
auktorisering i två separata entiteter med hjälp av identitets- eller 
privilegieattribut. (projectliberty.org, 2004; Hartman et al, 2003) 

                                         
45 Libertys använder det engelska ordet ”provider” i sin terminologi gällande både 
”service provider” och ”identity provider”. Detta finner vi olyckligt i sammanhanget då 
den första endast ska ses som leverantör av tjänster; medan den senare kan ses både som 
leverantör och förmedlare av identiteter.  
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FIGUR B.7, LIBERTY FÖRTROENDEALLIANS (HARTMAN ET AL, 2003) 
 
Figur B.7 visar att när en användaren vill få tillgång till en Liberty 
tjänsteleverantören så söker denne efter autentiseringsbevis för 
användaren hos en identitetsleverantör. För att användaren ska få tillträde 
till den sökta tjänsten måste han tidigare ha autentiserat sig hos 
identitetsleverantören, i annat fall så blir han ombedd att göra detta. När 
autentisering har skett kan användaren nå alla tjänster motsvarande hans 
behörighet i förtroendealliansen utan vidare inloggningskrav. (Hartman et 
al, 2003; O´Neill, 2003) 
 
För att Liberty överhuvudtaget ska vara användbart krävs det att dess 
protokoll och implementation är säker. I Liberty protokollet används 
XML-signature och encryption för att skydda autenticiteten, integriteten 
och konfidentialiteten i meddelanden. Liberty använder också SAML 
autentiseringspåstående.. Då Liberty inte ansvarar för auktoriseringen i 
den enskilda web servicen kan denna vid beslutsfattandet använda en 
XACML tjänst för detta ändamål. (Hartman et al, 2003; O´Neill, 2003) 
 
Passport är Microsofts egen teknologi för att lösa SSO och en viktig 
funktion för att göra detta är autentisering. Denna skiljer sig mycket från 
Libertys distribuerade modell då Passport endast har en enda 
autentiseringsauktoritet. Målet med Passport är att förmedla ett enhetligt 
distribuerat nätverk som kan utföra några enkla funktioner där en av de 
viktigaste är autentisering. En användare kan ha med sig sina Passport 
referenser och få tillgång till flera webbapplikationer som stödjer 
Passportsystemet. (O´Neill, 2003) 
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Organisationer ställs numera inför ökade krav på förändring och förnyelse i sitt affärsgörande. Det medför samtidigt nya 
krav på de affärsstödjande IT-system som befinner sig i organisationen vilka måste klara de högre kraven på anpassning i 
samband med en förändring av organisationen och affärsprocesserna. För att kunna uppnå de nya kraven på flexibilitet och 
lös koppling som verksamheten ställer på systemen realiserar nu alltfler service-orienterade arkitekturer vilket innebär att 
delarna i systemen utvecklas som tjänster, levererade efter behov och konsumerade på begäran.  
 
Affärsgörandet i den service-orienterade miljön kräver tillit till både miljön och transaktionerna. Vi menar att det är först 
när aktörernas trygghetsbehov är tillfredsställt som förutsättningar finns att aktörerna känner ett intresse eller en vilja att 
delta i den öppna miljöns olika affärsaktiviteter. Affärsvärdet som kommuniceras i miljöns interaktioner bestämmer till stor 
del säkerhetsbehovet och därmed säkerhetsarkitekturens utformning.  
 
För att kunna säkra den öppna miljö där tjänsterna brukas och affärsinteraktionerna sker ser vi ett behov av en 
säkerhetsmodell som är tillräckligt flexibel för att inte inverka hämmande på service-orienteringens grundläggande 
principer såsom dynamik och flexibilitet i arkitekturen eller på autonomin för inblandade aktörer och tjänster. Denna modell 
kan genom att lyfta fram viktiga aspekter som bör beaktas utgöra ett stöd för dem som arbetar med att utforma, nyttja eller 
förvalta säkra service-orienterade affärsmiljöer. 
 
Vi har funnit att det finns en mängd olika service-orienterade affärsmiljöer vilka delar vissa grundläggande egenskaper. Ett 
exempel på denna typ av gemensam egenskap är lös koppling mellan autonoma och heterogena agenter. I affärsmiljön kan 
det råda förhållanden som sträcker sig från en-till-en ända till många-till-många. 
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