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Sammanfattning 

Att använda affärssystem i dagens samhälle är väldigt populärt och många företag har anammat 

detta paradigm utan att egentligen ifrågasätta varför. Problem som orsakar höga kostnader 

uppkommer därför ofta på grund utav dålig planering. Paradigmen har även sitt ursprung i 

traditionell systemarkitektur som skapar ett system som har svårt att anpassa sig efter 

organisationer som ständigt utvecklas. 

 

Studiens syfte är att ge en annorlunda syn på hur IT-system kan fungera inom en organisation 

och visa hur standardsystem kan struktureras. Vi har utgått ifrån en fallstudie vid Linköpings 

universitetsbibliotek där vi studerat implementeringen och integrationen av ett standardsystem 

kallat Symphony. Detta har utmynnat i en prototypmodell för systemarkitektur kallad LSA 

(Loose coupled Service Architecture).  

 

Resultatet av denna studie visar fördelar med en noggrann projektplan inför implementering. 

Det visar även att nya systemarkitekturer är tillgängliga istället för gamla traditionella. Den kritik 

som riktades mot de nytänkande objektorienteringsbaserade arkitekturmodeller som fanns i 

början av 2000 har visat sig felaktig vilket vi visar prov på i denna studie. 



 

 

  



 

 

Abstract 

The use of ERP in organisations is very popular and many companies have embraced this 

paradigm without really questioning why. Problems therefore often arise and cause high costs 

which is a result of poor planning. The paradigm also has its origin in the traditional 

architectural design that creates a system that has difficulties to adapt to organizations that are 

constantly evolving. 

 

The purpose of this study is to provide a different view of how IT-systems can operate within an 

organization and show how standard systems can be structured. We emanated from a case 

study at Linköping University Library, where we studied the implementation and integration of a 

standard system called Symphony. This lead to a prototype model of a system architecture 

called LSA (Loose coupled Architecture Service). 

 

The results of this study show the benefits of a detailed project plan for an implementation 

process. It also shows there are new system architectures available instead of the old traditional 

ones. The criticism towards the innovative object-oriented architecture models evolved in early 

2000, have been proved wrong as we demonstrate in this study. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

I dagens samhälle är information en mycket viktig faktor som påverkar hur företag står sig i den 

stenhårda konkurrens som finns på marknaden. Det är därför livsviktigt att företag hanterar 

informationen på bästa möjliga sätt. Innan dagens teknik med datorer som har nästan oändliga 

lagringsutrymmen använde man sig utav information sparad på papper som sedan 

organiserades upp. Denna metod skapade problematik för företagen eftersom att information 

lätt kunde försvinna eller förstöras på grund utav den mänskliga faktorn, vilket lätt kunde leda 

till katastrof. Nu för tiden med datalagringssystem, som lagrar informationen digitalt, finns det 

många fördelar. Informationen ett företag vill åt kan bli tillgänglig på bråkdelen av en sekund 

och risken för att information försvinner är mycket liten då den kan sparas på medier med 

backup. 

I början utav 1960-talet uppkom det datorbaserade system för att effektivisera och göra rutiner 

inom företag snabbare. Det var ofta skräddarsydda lösningar som bara passade till enskilda 

företag. Det var ett kostsamt arbete att göra dessa enskilda systemlösningar och istället kom 

det nya idéer och det började pratas om standardsystem där IT-leverantörer sålde 

programlösningar som kunde användas av många företag utan att behöva förändras märkvärt. 

Standardsystem täckte från en början oftast bara ekonomi och personalområdet men 

utvecklades sedan till att kunna användas för produktstyrning och fakturering. Nu för tiden 

pratas det istället om affärssystem som är integrerade standardsystem i varierande storlek. Från 

mindre affärssystem som täcker delar utav ett företag till affärssystem som har hand om allt 

inom företaget. Affärssystemet fungerar oftast som ryggraden för företag med information om 

hur företag arbetar, personaladministrering, ekonomisk styrning och ordermottagning. 

Tillsammans med en personal som vet hur systemet fungerar utgör de tillsammans den centrala 

punkten. (Hedman, Nilsson, Westelius, 2009) 
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Genom att införa ett affärssystem som är mera anpassat för organisationen finns mycket att 

vinna med fördelar som snabbare informationsbehandling, bättre beslutsfattande och lägre IT-

kostnader. (Hedman, Nilsson, Westelius, 2009) 

 

Men det finns många olika problem som kan uppkomma vid implementering av ett nytt 

affärssystem som sedan gör implementeringen till en mardröm. Personalen har till exempel inte 

tillräckligt hög IT-kompetens för att hantera det nya systemet och behöver därför lång 

utbildning för att kunna använda systemet. Andra problem som kan uppkomma är att 

förberedelserna, som ledningen planerat inför implementering av systemet, kan vara 

bristfälliga, vilket kan leda till att det tar lång tid att få systemet driftsatt, vilket i sig leder till 

höga kostnader. (Davenport, 2000) 

System har alltid en systemarkitektur som bestämmer hur systemets olika delar är kopplade till 

varandra. Ett system med en genomtänkt och välutvecklad arkitektur har lättare att utvecklas 

och förvaltas. Arkitekturen är därför ett viktigt begrepp för företag som utvecklar system och 

det finns allt från enkla till mer avancerade systemarkitekturmodeller, som har en 

systemarkitektur som kan liknas vid objekt, där systemets olika delar betraktas som fristående 

tjänster. Enskilda är dessa tjänster inte särskilt användbara men tillsammans kan de användas 

och bilda avancerade funktioner för ett system. För utvecklarna blir därför vidareutvecklingen 

och förvaltningen av sådana system enklare då så kallad ”spaghetti kod”, där programkod är 

intrasslad, inte existerar. 

Linköpings universitet införde året 2009 ett nytt bibliotekssystem kallat Symphony, utvecklat av 

SirsiDynix. Systemet har till uppgift att kontrollera och hantera utlåning av böcker till kunder, 

kontouppgifter om registrerade låntagare på biblioteket, fakturering av borttappade böcker och 

all information om böckerna.  

1.2 Problemdiskussion  

Affärssystem kan ge ett företag stora fördelar och underlätta mycket av arbetet, men det är 

också väldigt riskabelt att implementera ett nytt affärssystem. Davenport skriver att riskerna att 
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implementera ett nytt affärssystem motsvarar fördelarna det kan ge vid en lyckad 

implementering. Det finns skräckexempel på företag som börjat implementera system utan att 

först förstå implikationerna systemet kommer ha på företaget. Foxmeyer Drug påpekar att det 

var införandet av systemet som fick företaget att gå i konkurs, Dell Computer insåg först efteråt 

att systemet inte passade deras nya mindre centralstyrda verksamhetsmodell och Mobil Europe 

spenderade hundratals miljoner på sitt system för att sedan överge det när deras 

samarbetspartner protesterade. (Davenport, 1998)  

Det finns många nackdelar med affärssystem, så som; oförändlighet, lång implementering, 

gammal teknologi och krav på hög standard för organisationsstruktur. Ett företag som 

implementerar ett affärssystem som inte är anpassat för organisationen kan bli tvingade att 

utföra arbetsprocesser på ett sådant sett som företaget inte är anpassat för, på grund av att 

affärssystemet kräver det. Företaget tappar då en del utav företagskonceptet och i vissa fall 

kompetens. Att ett affärssystem är svårt att förändra är ett annat problem. I början när ett 

affärssystem är nytt och organisationen anpassar sig så är det flexibelt att förändra, dock blir 

det svårare att förändra systemet när det väl är implementerat och är i drift. Det finns däremot 

många företag som argumenterar mot detta och hävdar att deras organisation har blivit mer 

flexibel efter implementering på grund utav att de bara behöver förändra ett system istället för 

flera. (Davenport, 2000) 

Bland det svåraste att lyckas med under en implementering av standardsystem kan vara att 

anpassa systemet så det går ihop med företagets affärskoncept och sätt att göra affärer. Många 

av dagens standardsystem håller ej heller den höga grafiska standard som kan förväntas med 

dagens teknologi, men bristen på alternativ i dagens inflexibla plattformar gör att det inte finns 

något val förutom att vänta på nya systemstrukturer i framtiden. (Davenport, 2000) 

På affärsmarknaden pågår ständigt en intensiv utveckling av mjukvara där marknaden kan 

förändras väldigt snabbt beroende på hur finansläget i världen ser ut samt hur mycket forskning 

som bedrivs inom mjukvaruutveckling. Ett affärssystem med en oflexibel systemarkitektur kan 

därför få stora svårigheter att hänga med den utvecklingen som pågår på marknaden där nya 
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arbetssätt angående mjukvara konstrueras. Att implementera ett sådant arbetssätt eller tänk i 

ett affärssystem med en simpel systemarkitektur kan därför bli ett arbete som kostar ett företag 

mycket pengar. Dock har system med en väl utvecklad och genomtänkt arkitektur lättare att 

anpassa sig. (Erl, 2009)(Erl, 2006) 

 

1.3 Problemformulering 

En lyckad implementering av ett affärssystem kan i många fall innebära stora förbättringar men 

det är bara ett fåtal projekt som lyckas. Riskerna för att implementera ett affärssystem brukar 

därför jämföras med förbättringarna som ett affärssystem kan innebära. (Davenport, 2000)  

Vid implementeringen är det problem med att företag inte ser införandet av ett affärssystem 

som ett teknikprojekt, utan ser det som ett helhetsprojekt med tydliga IT-inslag. Det betyder att 

det inte bara är tekniken som kommer förändras, utan även hur organisationens 

arbetsprocesser måste anpassas. Därmed bör implementeringen ses som ett projekt för att 

förändra verksamheten. Vilket ger förutsättningarna till att lägga upp strategier som sedan kan 

påverka framtida arbete. (Hedman et al, 2009) 

Ett företag som försöker implementera ett affärssystem, av någon form, utan att förbereda 

organisationen och sin personal är nästan dömt att misslyckas. Problem som kan uppkomma av 

affärssystem är lång implementering, oföränderlighet, gammal teknologi och krav på en bra 

organisationsstruktur. Dessutom skapar affärssystemens struktur inflexibilitet och tvingar ofta 

utvecklare att återskapa delsystem som redan finns i konkurrerande affärssystem eller 

standardsystem. (Davenport, 1998) 

Problem finns även med system som inte har någon systemarkitekturmodell. Dessa får svårare 

att anpassa sig och utvecklas i takt med vad marknaden kräver, vilket på sikt leder till ökade 

svårigheter att konkurrera. Lösningen för företag som använder sig av sådana system blir 

därmed att köpa in andra nyutvecklade system vilket leder till mycket högre kostnader för drift 

av sina IT-system. (Erl, 2009) 
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1.4 Syfte 

Vår avsikt med denna studie är att studera införandet av Linköpings universitets 

bibliotekssystem Symphony och förstå de faktorer som var avgörande för hur implementeringen 

fortlöpte. Studien kommer se till vilka faktorer som kan avgöra om implementering av ett nytt 

standardsystem sker enligt projektplan.  

Studien syftar även till att generera kvalitativt underlag för teori angående systemarkitektur. 

Tanken är att undersöka om det finns alternativa vägar för att strukturera system, och om det 

finns bättre/alternativ teori och metoder istället för affärssystems enorma, heltäckande teorier 

och metoder. Studien ska även belysa affärssystems risker och problematik med dess 

heltäckande, integrerade struktur. 

1.5 Frågeställningar 

Dessa frågeställningar ska bidra till ökad medvetenhet hur universitets bibliotekssystem agerar 

och kommunicerar med dels användare men även de kopplingar som finns mellan systemet, 

övriga delar i organisationen och den nationella bibliotekssfären. 

 Hur är Symphony integrerat i universitet och den nationella bibliotekssfären utifrån ett 

kommunikativt och arkitektoniskt perspektiv?  

Hur kommunicerar Symphony med andra IT-system som finns på universitet? Vi 

kommer även ta reda på hur Symphony är integrerat utåt i Sverige mot andra 

nationella bibliotekssystem som LIBRIS. 

 Hur ser systemarkitekturen ut för Symphony i organisationen? 

Hur är IT-arkitekturen uppbyggd på Linköpings universitet och var ligger 

Symphony i den arkitekturen? 

 Hur kan ett standardsystem som Symphony implementeras? 
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Vi kommer undersöka vilka faktorer som påverkade implementeringen av 

systemet Symphony. 

1.6 Avgränsningar  

Studien berör endast, i avseende implementering, Symphonys implementering på Linköpings 

universitetsbibliotek. Vi kommer endast ta hänsyn till hur implementeringen stämde överens 

med projektplanen och inte andra faktorer så som till exempel kravspecifikation, 

förundersökning, kostnader etc.  

För att ta reda på informationen om organisationen och rutiner har vi intervjuat två anställda, 

på TekNatbiblioteket samt IT-chefen för universitetsbiblioteket. Eftersom universitetsbiblioteket 

omfattar fler går det inte att säga att det fungerar likadant ut på alla bibliotek utan det är en 

förutsättning vi antagit.  

Avgränsningar i systemarkitekturen på Linköpings universitet är illustrerat genom att belysa de 

delar av infrastrukturen vi valt att behandla. Resterande delar anser vi inte har någon signifikativ 

inverkan på Symphony och därav inte heller resultatet. De orangea delarna i infrastrukturen är 

de beröra delarna. 

Systeminfrastruktur

LUKAS
Active 

Directory
LDAP E-post Exchange Polopoly

 

Figur 1.1 - Avgränsning för infrastruktur 

 

1.7 Målgrupp 

Målgruppen för denna studie som kan få nytta av de slutsatser vi drar och den teori vi skapar är 

företag som är i eller håller på att förbereda sig inför implementeringsfasen av ett nytt 

standardsystem. Uppsatsen kan då ge en färsk bild av vilka problem som skulle kunna 
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uppkomma vid en implementering och dess påverkan på organisationen. Företag som även 

utvärderar sin systemarkitektur och eventuell utveckling är också en målgrupp.  

En fördel för läsaren av denna studie är viss förkunskap om begrepp som systemarkitektur, 

standardsystem och affärssystem. 

1.8 Referenshantering 

Vi har valt att använda oss utav Harvardsystemet för hantering av referenser. Harvardsystemet 

användes första gången 1881 vid Harvard University och är ett av de mer populära 

referenshanteringssystemen för naturvetare och samhällsvetare. Fördelen med 

Harvardsystemet är enkelheten, att det är rationellt och att det ger en snabb överblick om 

källorna som används till studien. Systemet består utav två delar, en texthänvisning och en 

referensdel. Texthänvisningen består av bokförfattarens efternamn följt av bokens utgivningsår 

inom parantes och pekar mot en referens i studiens källförteckning som innehåller fullständig 

information om boken som refereras till. (Guide till Harvardsystemet, 2010) 

1.9 Referenslista 

Referenslistan kommer bestå utav flera delar, där vi listar artiklar, elektroniska källor, tryckt 

litteratur, bildkällor och intervjupersoner. De elektroniska källorna kommer att innehålla 

internetlänkar till litteratur. Litteraturdelen kommer innehålla referenser till akademisk 

litteratur och artikeldelen kommer innehålla referenser till vetenskapliga artiklar. 
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1.10 Disposition  

Bilden visar hur vi lagt upp arbetet för denna studie.

Inledning

Metod
Metodkapitlet presenterar de metoder vi valt 

att använda för uppsatsen.

Empiri
Empirin bestå utav de data vi samlat in med 

hjälp av intervjuer.

Kvalitativt underlag
Kvalitativt underlag skapat med hjälp av 

analys av empiri.

Analys
Analys av den empiri vi samlat in.

Befintlig teori
Befintliga teorier angående affärssystem, 

implementering och systemarkitektur.

Slutsatser
Här besvarar vi frågeställningarna och 

studiens syfte. Vi styrker även det kvalitativa 

underlag som genererats.

Reflektioner
Reflektioner över hur studien gått och egna 

tankar efter studiens slutskede.

 

Figur 1.2 - Disposition av arbetet för denna studie 
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 2 Metod  
Detta kapitel kommer presentera vilka metoder vi valt för att genomföra vår studie. Kapitlet 

kommer även presentera metodteori samt metodkritik för den valda metoden. 

2.1 Förförståelse 

Vi har sedan tidigare analyserat och arbetat med traditionella systemutvecklingsmodeller så 

som RUP och FA/SIMM samt agila metoder till exempel SCRUM, FDD(Feature Driven 

Development), DSDM(Dynamic Systems Development Method) och XP(Extreme Programming). 

Vi har även arbetat med arkitekturmodeller som SOA(Service Oriented Architecture). Med 

denna erfarenhet har vi förutsättningar att analysera system och framhäva väsentliga delar i 

system.  

Vår yrkeserfarenhet på LIU-IT, IT-gruppen IEI och biblioteket ger oss bättre förståelse och inblick 

i universitets IT-struktur.  Detta ska vi försöka utnyttja till vår fördel och studera mer detaljerat 

och djupt i studien.  Vi får dessutom en mer kvalificerad förståelse för hur Symphony fungerar 

och hur utbildningen av personal på biblioteket går till.  

2.2 Vetenskapsteorier 

2.2.1 Grundad teori  

Metoden har till skillnad från många andra kvalitativa metoder, där principer testas empiriskt, 

ett synsätt att skapa teori utifrån empiri. Teorin ska alltså vara grundad så nära verkligheten 

som möjligt. En sådan ansats som grundad teori använder är således induktiv och relevant för 

vår uppsats då vi söker att fånga upp flera nyanser i det fenomen som studeras. (Gustavsson, 

2004). 

Davenport belyser också risken och svårigheten att lyckas med implementering enligt det 

traditionella affärssystemets struktur (Davenport, 2000). Dessa fenomen är ofta dolda, och 

strukturen i affärssystemen bör få mer ljus. Just i dessa sammanhang lämpar sig grundad teori 

bäst (Gustavsson, 2004). Därav är det då forskarens uppgift att bygga sin egen teori från 

grunden (Goulding, 2002).  
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Strauss och Corbin menar att när en studie ska generera teori behöver den inte vara enbart 

kvalitativ eller kvantitativ utan kan vara en kombination av båda metoderna, vilket de menar 

skapar synergi. Den kvalitativa metoden ska vägleda den kvantitativa metoden och den 

kvantitativa ska ge feedback till den kvalitativa. Detta menar de skapar en bättre grund på grund 

utav att de två metoderna ger fördelar som bara de själva kan. (Strauss, Corbin, 1998) 

Strauss och Corbin menar också att en forskare inte kan gå in i ett projekt med förutfattade 

meningar, ett teoretiskt ramverk eller en förutfattad design på arbetet, utan forskaren måste 

låta empirin skapa dessa synsätt. (Strauss et al, 1998)  

Grundad teori ger möjligheten att undersöka och teoretiskt utveckla nya fenomen när de 

”uppkommer” i den organisatoriska vetenskapsmiljön. Detta genom att vara neutral mot 

empirisk data och för att det är en teoriskapande metod. Metodiken har sedan slutet av 1980-

talet varit väldigt framgångsrik för studier med högteknologiska organisationer. (Locke, 2001) 

2.2.2 Hermeneutik  

Med ett hermeneutiskt förhållningssätt menas det att en forskare försöker få grepp om 

dimensioner som anses vara omätbara. Ångest och lycka är omätbara men hermeneutiken 

syftar till att få grepp om dessa dimensioner. Hermeneutiken bygger på tolkning av olika 

fenomen och forskaren försöker tolka och förstå varför händelser inträffar. (Gustavsson, 2004) 

Hermeneutiken har fyra huvudmoment (Gustavsson, 2004):  

 Tolkning  

 Förståelse  

 Förförståelse  

 Förklaring  
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Tolkning bygger på att översätta ett fenomens innebörd och på så sätt få fram en annan synsätt 

mot fenomenet. Att tolka ett fenomen kan dock vara farligt, då varje gång tolkning sker så 

tappas en del utav fenomenets ursprungsmening. (Gustavsson, 2004)  

2.3 Metodteori 

2.3.1 Kvantitativ metod  

Med en kvantitativ menas att en forskare försöker mäta någonting för att kunna sätta siffror 

eller beskriva ett fenomen enligt vissa regler som forskaren satt upp innan mätningen 

genomförts. Själva grundproblemet vid mätningar är hur en forskare med insamlad empiri, ska 

tolka abstrakta teoretiska begrepp som exempel hur trevlig någon är eller hur bra någonting är 

för att kunna komma fram till slutsatser om ett fenomen. (Gustavsson, 2004) 

För att kunna samla in empiri och mäta fenomen finns det olika datakällor som en forskare kan 

tillgå. Dessa källor har sina fördelar och nackdelar, vilket medför att forskaren behöver ha en 

djup förståelse för vad som ska mätas och studiens syfte för att kunna välja ett framgångsrikt 

tillvägagångssätt. Exempel dessa insamlingskällor är registerdata, enkäter och test, experiment 

och personliga intervjuer. (Gustavsson, 2004) 

Mätning kan med andra ord förklaras som "relationen mellan observerbara empiriska 

indikatorer och de bakomliggande icke-observerbara begreppen" (Gustavsson, 2004, s. 68). Är 

denna relation stark kan det leda till användbara slutsatser, är denna relation svag kan det dock 

leda till att fel slutsatser dras och studien misslyckas. (Gustavsson, 2004)  

2.3.2 Fallstudie 

Fallstudiebaserad forskning används oftast för att analysera fenomen som innehåller många 

olika variabler med hög komplexitet. En fallstudie kan både vara kvantitativ och kvalitativ men 

är i de flesta fall kvalitativ. Detta eftersom komplexiteten oftast är högre vilket medför att det är 

svårt att skapa precisa ekvationer som täcker studien. Dock kan man använda sig utav 

kvantitativ inslag i fallstudien för att få en bredd till studien, till exempel där ekonomin studeras 

hos ett företag under en tidsperiod. (Gustavsson, 2004) 
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Fallstudier kan användas i följande syften (Gustavsson, 2004):  

 Som underlag för forskning. Fallen ger empiriska data som sedan kan analyseras och 

tolkas.  

 Som pedagogiskt hjälpmedel.  

 För redogörelser från praktiker för hur något gjorts eller ska göras.  

En av fallstudiens starka sidor är att studien tillåter användandet av många olika datakällor. 

Observationer kan kombineras med intervjuer och frågeformulär för att kunna uppnå högre 

kvalitet i studien, där resultat från data kan ge en klar bild avseende validiteten på studien. 

(Denscombe, 2000) 

2.3.3 Fallstudiebaserad metod vs kvantitativ metod  

Uppsatsen vi valt att skriva är av en fallstudiebaserad natur. Meningen är att behandla 

komplexitet i implementering. Då det finns många olika steg, personer som ska kommunicera 

och då implementeringens syfte att ersätta tidigare system kan skapa mindre kaos, ger en 

fallstudie möjligheten att behandla dessa faktorer djupt (Gustavsson, 2004). En kvantitativ 

ansats skulle i vårt fall inte kunna besvara det syftet att analysera kommunikationen och de 

förutfattade meningar som finns i organisationen, vilket vi anser vara avgörande för att rättvist 

kunna analysera empirin. Den kvantitativa metodiken går helt enkelt inte tillräckligt djupt 

(Gustavsson, 2004).   

Moment i fallstudiebaserad ansats:  

1. Planering och design av forskningsprojektet.  

2. Empiri: Tillgå verkligheten genom att samla innehållsrik falldata.  

3. Analys och tolkning. Koppling mellan empiri, teori och slutsatser. 

4. Säkring och bedömning av forskningens kvalitet.  
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5. Rapportskrivning och kommunikation av forskningen.  

Dessa moment är inte steg, utan dessa moment arbetas det iterativt med. 

(Gustavsson, 2004) 

2.3.4 Induktiv vs deduktiv ansats 

Den fallstudiebaserade metodiken ger möjlighet att anta dels induktiv och/eller deduktiv ansats. 

Vid en induktiv ansats krävs inte nödvändigtvis beaktning av existerande teori. En induktiv 

ansats ger möjligheten att generera teori med grund i empiri. En deduktiv ansats bygger till stor 

del att granska existerande teori, skapa tillägg, styrka, eller förkasta teori. Teorin ställs då mot 

empirin. En fallstudie kan vara både deduktiv och induktiv. Det är dock viktigt att utgå från en 

utav dem från början i en studie. (Gustavsson, 2004)  

2.4 Metod för datainsamling 

2.4.1 Datainsamlingsmetoder 

Det finns många sätt att samla in empiri men följande är de vanligaste: (Gustavsson, 2004)  

 Intervjuer  

 Fallstudier  

 Sekundärmaterial  

 Observationer  

Observationer kan vara en fördel då de observationer man samlar får inte kan påverkas av 

aktören, dock är det en nackdel att man inte får med vad aktören tänker vid observationen. 

Intervjuer hör dock till den vanligaste formen av insamling när det gäller grundad teori. Det 

finns dock inget som hindrar att man vid intervjuer även tar observationer för att få så kvalitativ 

empiri som möjligt. (Gustavsson, 2004) 
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Intervjuer bör ha öppna frågor och uppföljning av frågor där ytterligare förklaring är syftet. Det 

är dock ytterst viktigt att inte ställa ledande frågor då dessa påverkar svaret som den 

medverkande ger, och speglar därav ej heller verkligheten. (Smith, 2008) 

Intervjuteknik som låter en samla in innehållsrik data (Smith, 2008):  

 Beskriv den medverkandes syn och aktioner i detalj 

 Konstruera intervjufrågor som tillåter medverkande person att reflektera det 

övergripande fenomenet på nytt.  

 Lokalisera och följ upp de saker som den medverkade personen tar för givet.  

2.5 Metod för analys 

2.5.1 Kodning 

Denna procedur är den analytiska process som identifierar kategorier och dess egenskaper ur 

empiriska data. Det finns olika sätt att genomföra denna kodning. Ett exempel är rad-för-rad 

kodning. (Strauss et al, 1998) 

Kodningen är väldigt djupgående i empirin och tar väldigt mycket tid. Men är samtidigt väldigt 

precis och risk för felaktig uppfattning av till exempel en intervju blir avsevärt mindre. Om det 

finns empati för personen som intervjuas och den totala uppfattningen av intervjun blir 

påverkad av detta är det lätt att få fel uppfattning av personen som kanske inte alls tycker det är 

”synd” om sig själv. Rad-för-rad kodning hindrar detta då varje mening, ord och rad analyseras 

och innebörden av den aktuella raden extraheras. (Smith, 2008) 

Rad-för-rad kodning är väldigt effektiv att använda för att generera kategorier fort. Metoden är 

fördelaktig att använda i ett tidigt skede av studien. (Strauss et al, 1998) 

2.5.2 Kategorier 

Objekt, händelser och relationer som extraherats ur empirin genom öppen kodning och 

uppfattas som konceptuellt lika, sammanställs i abstrakta kategorier.  (Strauss et al, 1998) 
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Kategorier ska skapas utifrån kodningen och dessa ska konstant jämföras och utvärderas under 

hela analysprocessen. Glaser motsätter sig starkt emot att analysera helheten i en text då detta 

leder till kategorier som inte överensstämmer med den verkliga innebörden. Det kräver 

försiktighet för att skapa kategorier som fungerar, passar och är relevanta. (Glaser, 2001) 

Efterhand brukar analytikern inse att många kategorier kan sammanställas under en högre 

abstrakt kategori. Detta är viktigt då det reducerar antalet av element att arbeta med. 

Sammanställningen ger dessutom analytisk styrka, då den abstrakta kategorin ger möjlighet att 

förklara fenomenet och även förutse händelser eftersom den höga abstrakta kategorin fått 

utförligare beskrivning av dess handlingar och egenskaper. (Strauss et al, 1998)  

2.5.3 Teoretisk sampling 

När ursprungskategorier skapats krävs ytterligare forskning specifikt fokuserat på de 

kategorierna. Det teoretiska underlaget ska testas, kompletteras och jämföras med ytterligare 

empiri tills alla kategorier är mättade. Det vill säga, ingen ny eller betydelsefull data uppkommer 

och kategorierna är väl utvecklade med egenskaper och dimensioner. (Strauss et al, 1998)  

2.6 Reliabilitet, validitet och metodtriangulering 

2.6.1 Reliabilitet  

När en kvalitativ fallstudie görs, är validitet mer i fokus än reliabilitet (Gustavsson, 2004). Det 

finns väldigt många olika påverkande faktorer på de personer som deltar i studien, och då dessa 

är relativt få, till skillnad från kvantitativ studie, gör detta att felmarginalerna för återupprepning 

av studien blir större. Intervjuer gör till exempel att den person som intervjuas har ett 

sinnestillstånd för dagen. Kontakten mellan intervjuare och intervjuperson spelar också roll för 

den dialog som förs. Därav är det viktigt med öppna frågor för att höja reliabiliteten. (Smith, 

2008)  

2.6.2 Validitet  

När grundad teori används är det närheten till verkligheten som står i fokus. Metoden ska 

genom sin närhet till empiri och dess anvisningar att alltid ha syfte i åtanke, skapa god validitet 

för studien. För fallstudiebaserad forskning är validitet viktigt eftersom fenomenet som 
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behandlas, behandlas på djupet. Validitet avgör om studien har fångat in det fenomenet som 

studiens syfte avser. (Gustavsson, 2004)  

2.6.3 Metodtriangulering  

Vid insamling av data för forskning använder forskaren sig utav en metod vilken fungerar som 

ett ramverk för hur insamlingen ska gå till.  Metoder för att samla in data kan variera och några 

exempel är frågeformulär, intervjuer och observationer. Triangulering innebär att forskaren 

genom att kombinera flera metoder kan uppnå högre validitet på sin studie då flera synsätt 

antas. Triangulering har i teknisk bemärkelse meningen att med genom tillgång flera 

referenspunkter kunna mäta var någonting befinner sig. För datainsamling inom forskning kan 

det ses på liknande sett då forskaren genom flera metoder kunna ”triangelmäta” sig närmare 

sanningen för ämnet studien syftar till. Att använda sig utav metodtriangulering ger mer 

empiriska data men det behöver inte vara det viktigare, utan genom metoderna kunna 

kontrollera och jämföra resultaten mot varandra och därmed kunna ifrågasätta eller bekräfta 

resultaten. Triangulering har dock sina nackdelar då forskaren måste offra vissa moment av 

undersökningen som hade kunnat utföras om det enbart hade använts en metod.  (Denscombe, 

2000) 

Denscombe menar att ”Forskaren bör vara medveten om att olika metoder kan peka i samma 

riktning, men att det är osannolikt att de sammanstrålar i en exakt, entydig punkt som visar 

verkligenheten.” (Denscombe, 2000, s 105). 

2.7 Val av metod  

På grund av vår frågeställning och syfte anser vi grundad teori vara en väldigt användbar metod 

för vår studie. Den är empiriskt nära och ger oss goda möjligheter att analysera och generera 

kvalitativt underlag med empiri som grund. Det är en beprövad metod och har rikligt med 

anvisningar för hela registret av arbetsprocesser vid fallstudier. Syftet för denna studie ger en 

tydlig inriktning och ger kvalitativ ansats en klar fördel genom att ta frågeställning djupare och 

ger den grundade teorin mer substantiell data att arbeta med.  
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Vi kommer att arbeta induktivt för denna studie vilket innebär att vi kommer lägga stor vikt vid 

empirin och försöka få ut en så noggrann analys som möjligt för att kunna skapa kvalitativt 

underlag för hur standardsystem kan implementeras och systemarkitektur kan utformas. Vi 

kommer att försöka styrka det kvalitativa underlag vi kommer fram till med existerande teori. 

Genom valet av intervjupersonerna till denna studie hoppas vi kunna nå en hög reliabilitet då 

intervjupersonerna har stor insikt i både det tekniska och det organisatoriska arbetet för 

Linköpings universitetsbibliotek. Genom effektiva avgränsningar och noggrant definierat syfte 

kommer vi studera det som är tänkt med studien och därför även uppnå en hög validitet.  

2.7.1 Val av datainsamling  

Eftersom vi har intervjuat en anställd på TekNatbiblioteket kommer vi därför enbart kunna ge 

en bild utav hur arbetet på det biblioteket ser ut, men vi antar att rutinerna är liknande på 

resterande bibliotek. Vi kommer även att samla mer teknisk data om hur biblioteket fungerar 

tekniskt sett genom att intervjua Anders Fåk som är chef för IT-gruppen som sköter driften av 

universitetssystemet. Data kommer vi få genom intervjuerna och därmed genereras empiri. 

2.7.2 Val av analysmetod 

Valet av Grundad teori har redan tagits, och därför är även analysmetoden given. Det finns dock 

olika sätt att analysera empirin, men efter mycket studerande föll valet på rad-för-rad kodning 

då både Smith och Glaser argumenterade starkt för denna metod. De kategorier som sedan 

generas är resultatet av rad-för-rad kodningen. Vi behövde skapa noggranna kategorier då 

fenomenet som behandlas anser vi är väldigt komplicerat. 

2.8 Metodkritik  

Vi valt att arbeta med en induktiv ansats tillsammans med grundad teori för vår studie. Grundad 

teori lägger en stor vikt vid insamling av empiri så våra två intervjuer kan vara i minsta laget. För 

att det kvalitativa underlag vi generar ska vara korrekt kan det argumenteras om fler intervjuer 

till vår studie behövs för att styrka reliabiliteten. Detta även för att mätta de analytiska 

kategorier som genererats. Studiens tidsomfattning motiverar dock valet av två intervjuer och 

det kvalitativa underlagets omfattning. 
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Intervjuerna vi genomfört i studien har utgått från en gemensam grundmall men har anpassats 

efter personens arbetsrutiner och ansvarsområde på biblioteket, samt vad vi ville få ut av 

intervjupersonen. Det för att vi vid ena intervjun ville få ut mer tekniska detaljer som troligtvis 

bara han kunde svara på. Detta kan leda till viss subjektivitet.  
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3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel kommer vi presentera befintliga teorier angående implementering av 

standardsystem/affärssystem, systemarkitekturer samt behovet av dessa i en organisation.  

3.1 Anskaffning av affärssystem 

Att investera i ett affärssystem medför oftast en av de största investeringarna ett företag gör. 

Därför är det viktigt att företag gör en förstudie där man analyserar de problem som finns och 

kommer fram till vilka områden ett affärssystem kan göra nytta inom. Att få personal att 

använda ett affärssystem effektivt är ett kritiskt moment vid införande av ett affärssystem då 

det skulle motverka sitt eget syfte i annat fall. Låg användning beror oftast på fel genomförda 

implementeringar, bristande kompetens hos personalen och ett lågt engagemang från 

ledningen. Om ett affärssystem i slutändan kommer göra nytta och vara lönsamt är däremot 

inte säkert, utan det enda ett företag kan vara säkra på är att det kommer kosta pengar och ta 

tid att implementera ett affärssystem. (Hedman et al, 2009) 

3.2 Begreppen standardsystem och affärssystem 

Standardsystem är en standardiserad programvara I form av färdiga system som är utvecklade 

av en leverantör som en programlösning. Syftet med standardsystem är att organisationer kan 

använda standardlösningar istället för att uppfinna hjulet på nytt varje gång. Med affärssystem 

menas det ofta stora integrerade standardsystem som täcker ett företags 

informationsförsörjning och innehåller omfattande funktionalitet för till exempel ekonomisk 

redovisning, personalförsörjning och produktion. Något som kännetecknar affärssystem är att 

de integrerade systemen har kontakt med varandra genom en central databas.(Hedman et al, 

2009) 

Det finns dock ingen tydlig skillnad mellan affärssystem och standardsystem utan båda har 

samma tankegång med att applikationer skapar en sorts helhetslösning. (Davenport, 2000) 
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3.3 Möjligheter med affärssystem och standardsystem 

För att djupare kunna förstå innebörden av att ha ett standardsystem eller affärssystem som IT-

miljö inom en organisation har (Hedman et al, 2009) tagit fram olika dimensioner som kan 

användas, där möjligheterna för standardsystem och affärssystem diskuteras.  

3.3.1 Kvalitetsdimension, Funktionskvalitet vs. Integrationskvalitet 

Ett IT-systems kvalitet är avgörande för att ett företag ska kunna nå framgång inom 

informationsförsörjning. System ser olika ut men i ett IT-system brukar delarna kallas för 

funktioner eller applikationer där sambanden mellan delarna kallas integration eller gränssnitt. 

För mindre IT-system står funktionskvalitet i fokus och medför därför att en leverantör kan 

garantera spetskompetens för de funktioner som ingår i systemet. Dock har leverantörer av 

mindre IT-system svårt att ge stöd för omkringliggande gränssnitt för olika systemlösningar 

inom företaget. (Hedman et al, 2009) 

För stora IT-system står istället integrationskvalitet i fokus och en leverantör av ett sådant 

system kan leverera funktioner som är väl integrerade inom systemet med beprövade 

gränssnitt. Dock eftersom systemet är utvecklat i större skala blir det ofta så att kvaliteten på 

olika delar inom systemet kan variera kraftigt. Tillskillnad från standardsystem ger affärssystem 

en högre grad av integration inom organisationen, men ställer istället krav på användarna att de 

måste ha större insyn på andra delar inom organisationen. (Hedman et al, 2009) 

3.3.2 Förändringsbarhetsdimension, Utbyggbarhet vs. Anpassningsbarhet 

Vid inköp av nya IT-system är det viktigt att jämförelser med tidigare system och ha en klar 

kravspecifikation som innehåller behov och krav för verksamheten och en systembeskrivning 

från leverantören som innehåller en plan för uppbyggnad och innehåll i systemet. Med frågan 

om ett system är utbyggbart menas att utveckla nya programmoduler eller applikationer som 

behövs till verksamheten dit systemet är inköpt. För standardsystem finns där möjligheten att 

utveckla nya kraftfulla applikationer då systemet inte är lika integrerat med alla delar inom 

organisationen och dessutom är mindre. Anpassningsbarhet betyder hur ett befintligt system 

kan förändras och för affärssystem som har mer integrerade lösningar inom organisationen gör 

anpassning av programmoduler eller applikationer betydligt enklare. (Hedman et al, 2009) 
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3.4 Fördelar och nackdelar i traditionell och modern affärssystemsarkitektur 

Implementering av affärssystem kan ske med olika syn på systemarkitektur. Ett affärssystem 

som implementeras enligt en traditionell teknologistruktur är i införandefasen i fas med 

verksamhetsprocesserna men faller oftast ur fas med åren då verksamheten utvecklas. Det kan 

gå så långt att affärssystemet inte längre är brukbart inom verksamheten och måste då bytas ut. 

Följer ett företag istället en arkitekturmodell som SOA(Service Oriented Architecture), med en 

verksamhetscentral inriktning kommer affärssystemet istället vara synkroniserat med 

utvecklingen av verksamheten. Erl visar att SOA erbjuder en sådan lösning då den grundar sig i 

och är applicerbar med teknologiska plattformar som existerar och är fortfarande oberoende av 

dem. (Erl, 2009) 

3.5 Systemarkitektur 

3.5.1 Behov av systemstrukturering 

Datorer och informationssystem är viktiga delar inom en organisation och för många 

organisationer finns det flera system som används. Med informationssystem menas en helhet 

av informationsbehandlande funktioner där information kan insamlas, lagras, återsökas, 

överföras och presenteras. För att kunna få dessa informationssystem fungera tillsammans 

används något som kallas systemstrukturering så system kan integrera och fungera tillsammans.  

(Axelsson, Goldkuhl, 1998) 

 

Strukturen på informationssystem är inte alltid prioriterat och det saknas en plan för hur olika 

system ska interagera med varandra.  Dessa fall brukar kallas “spaghetti-strukturer” som kan 

leda till följande problem:  

 Dålig struktur 

 Svåröverblickbara 

 Intrasslade 

 Svårföränderliga 

 Oförutsedda följdeffekter vid drift och förvaltning 

(Axelsson et al, 1998) 
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3.5.1.1 Överintegrerade system 

När det inte finns en tydlig struktur mellan systemen finns det risk för att systemen blir 

överintegrerade där följden är att systemet är svårt att anpassa och utvecklas efter hur 

organisationen och marknaden förändras.  (Axelsson et al, 1998) 

3.5.1.2 Isolerade öar 

Ett annat problem kan kallas “isolerade öar” där systemen inte alls kan kommunicera med 

varandra på grund utav ej integrerade system, således är systemsamordningen dålig. (Axelsson 

et al, 1998) 

3.5.1.3 Redundant data 

Problem med att samma data ligger lagrade på flera platser så kallad redundant data kan då 

uppstå med följden att det blir svårt att hålla reda på vilken data som är korrekt och editering av 

data blir mer komplext. Det finns även risk att en dålig systemarkitektur förvirrar organisationen 

om vem som har ansvar för vad då problem med att fördela ansvar till olika personer eller 

organisationsenheter kan framkomma. (Axelsson et al, 1998) 

3.5.2 Behovet av systemarkitektur vid systembyte 

Det blir tydligt hur viktigt det är med en bra systemarkitektur när ett företag ska byta system. 

Ett företag som ska byta ut sina gamla system mot nya mer moderna har en klar fördel om det 

finns en klar arkitektur inom organisationen då ett nytt system behöver samverka inom 

arkitekturen med övriga delar. En del systemleverantörer bygger starkt integrerade system 

vilket gör det svårt för ett företag som vill att systemet som köps in ska samexistera med 

befintliga system. Finns det då en tydlig struktur kan det innan inköpet ses till vad företaget 

behöver för något och om systemleverantören kan erbjuda det. (Axelsson et al, 1998) 

3.5.3 Infrastruktur 

Teknisk infrastruktur är den miljö som innehar organisationens mjukvaruprogram i en typisk 

organisation. Infrastrukturen kan även delas upp i hårdvara och mjukvara för att särskilja delar i 

miljön. Vanlig hårdvara i infrastruktur är till exempel:  

 Servrar, arbetsstationer och klientdatorer 

 Nätverkshårdvara exempelvis routrar och brandväggar. 
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 Backuprobotar och UPS 

De typer som oftast anses vara del av infrastrukturens mjukvara är: 

 Operativsystem, plattformar och de olika systemens API 

 Systemtjänster 

 Databaser, olika typer av kataloger och register 

 Ekonomi management program och meddelande tjänster 

 Integreringsprogramvara 

 Användarkontohantering och säkerhetstjänster 

Att särskilja en applikation från infrastrukturen definieras genom att den är tillgänglig för flera 

applikationer eller system och är därför enskilt administrerad. Ett mjukvaruprogram är av 

infrastrukturen begränsad, på grund av infrastrukturens barriär. Applikationen kan alltså logiskt 

bara verka i den miljön som stöds. (Erl, 2009) 

3.5.4 Tjänsteorienterad arkitektur (Service Oriented Architecture) 

SOAs grund teori bygger i grunden framförallt enligt principen att dela upp större problem i 

mindre isolerade delar, för att på det sättet få mer övergripliga och definierade problem. Den 

logik som krävs för att lösa problemet delas därav också upp och problemet i det större 

perspektivet får en tydlig struktur.  Teorin för att använda denna typ av inkapsling har tidigare 

funnits i flera olika typer av modeller, så som till exempel objektorientering. (Erl, 2006) 

När dessa problem delas upp skapar lösningen till problemen med hjälp av SOA metodik och 

dess paradigm en systemarkitektur, vilken i sig är tjänsteorienterad och likheten till 

objektorientering blir väldigt uppenbar. Studeras även paradigmen för de båda strukturerna 

syns tydligt utvecklingen från objektorientering till SOA. (Erl, 2009) 

SOA ger möjlighet att förändra en verksamhets arkitektur till en tjänsteorienterad arkitektur 

genom strategisk metodik och utveckling av den befintliga arkitektur som redan finns. Efter 

sammanställning av alla företagspraxis och olika synsätt på SOA har det framkommit en 
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branschstandard för SOA paradigmet. För att etablera SOA som strategi och utvecklingsmetod 

finns åtta stycken principer: 

 Tjänstekontrakt 

 Löst sammansatt 

 Abstraktion 

 Tjänsterna går att komponera 

 Tjänster är återanvändbara 

 Tjänsterna är autonoma 

 “statuslös” status 

 Tjänster är möjliga att lokalisera 

(Erl, 2006) (Erl, 2009) 

Tjänstekontrakt 

När en tjänst ska utvecklas krävs det att ett kontrakt upprättas där definitionen för tjänsten 

finns. Detta gör att de kriterierna för att en tjänst ska få sättas i drift kräver att kontraktet är 

uppfyllt och vid vidare utveckling ej får brytas. I kontraktet finns också metadata för att 

definiera tjänsten. Metadata ska innehålla: 

 Slutpunkt för tjänsten. 

 Varje operation tjänsten har. 

 Alla ingående och utgående meddelanden som varje operation kan ge. 

 Representationsmodellen för varje typ av meddelande. 

 Regler och karaktär av tjänsten och dess operationer. 

(Erl, 2009)(Erl, 2006) 

Löst sammansatta 

Att tjänsterna ska vara löst sammansatta innebär att dessa ska vara så flexibla som möjligt, 

desto lösare kopplingar mellan de olika tjänsterna desto lättare är det att koppla ihop de 

enskilda tjänsterna med andra tjänster. (Erl, 2009) 
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Abstraktion 

Genom disciplinärt användande av de tjänstekontrakt som skrivits kan tjänsten delas upp i 

privata delar och publika delar. Detta gör att de publika delarna av tjänsten kan användas av 

andra tjänster i arkitekturen. (Erl, 2006) 

Dessa metoder för tjänsterna ärvs och finns i de plattformar som väljs för arkitekturen. Graden 

av abstraktion i varje tjänst beror till stor del av graden som den sammanlagda mängden av 

tjänster har. Detta gör att just kontrakten för tjänsterna kräver stor uppmärksamhet med 

hänsyn till dess utformning. Desto mer individuella kriterier det står i kontraktet, desto mindre 

detaljer abstraheras. Skrivs det däremot mer generella kriterier, blir tjänsten mer abstraherad. 

Detta påvisar även hur graden av återanvändning är beroende av kontraktet. (Erl, 2006) 

Återanvändning 

Strategiskt mål för SOA är att skapa återanvändbara tjänster och på detta sätt minimera 

mängden av redundant data i både kod och tjänster. Målet är således att maximera 

användningen av redan existerande funktioner/data/tjänster och genom att få samma resurser i 

IT‐systemet samtidigt som det utvecklas mindre. Tack vare detta synsätt så bör 

automatiseringslogiken bli snabbare då utvecklingen av den kräver färre processer då flera av 

tjänsterna använder samma abstraherade delar. (Erl, 2006) 

Lokalisering 

Det är viktigt att kunna lokalisera de abstraherade delarna i tjänsterna. Skulle det inte vara 

möjligt eller vara bristfälligt är risken för redundans väldigt stor. Detta medför att de metadata 

som medföljer alla tjänster måste utöver att bara beskriva tjänsten även innehålla beskrivning 

för logiken och dess funktioner. (Erl, 2009) 

Komposition 

Det är viktigt att utforma kompositionen för tjänsterna korrekt då alla de olika kompositioner av 

tjänster som helhet måste fungera. Ju större projektet blir desto viktigare blir designen av 

tjänsternas möjlighet att komponeras med varandra. Tjänsten ska kunna arbeta effektivt i den 

kompositionen vilken den har erlagt. (Erl, 2006) 
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Autonomi 

Målet för SOA är att varje tjänst ska vara så självständig som möjligt vid exekvering eftersom det 

annars kan leda till att beroenden från andra tjänster krävs och då utnyttjas de tjänsterna i 

onödan.  Detta leder till att den aktuella tjänsten behöver ha god kontroll över dennes 

underliggande resurser och beroenden vid exekvering.  (Erl, 2006) 

Det finns två typer av autonomi: 

 Tjänstenivå autonomi: Tjänsten styr systemet men delar resurser med andra klienter. 

 Ren autonomi: Den underliggande logiken, resurserna styrs helt och hållet av tjänsten. 

Ren autonomi är att föredra då detta ger högra skalbarhet men innebär även mindre risk för 

haveri och lokalisering av problem då det enbart finns en tjänst som exekverar. (Erl, 2006) 

Tjänstens status 

En tjänst har i SOA alltid en status. I vanliga datortermer brukar en tjänst ha en status. Vanligen 

är denna status antingen: 

 Aktiv ‐ Tjänsten används och exekverar. 

 Passiv ‐ Tjänsten används inte. 

När tjänster designas i SOA utökas status funktionen. Detta för att kunna se vilken process som 

körs. Denna status är: 

 Statuslös – Tjänsten är aktiv men är i så kallad idle, och därmed ej processar något. 

 Har status – Tjänsten är aktiv och status visar den process som körs. 

Med autonomi bör statusen vara statuslös så ofta som möjligt då den blir mer återanvändbar 

och mer skalbar. (Erl, 2009)(Erl, 2006) 
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3.6 Användbarhet 

Vad beträffar användbarhet så finns en så kallad ISO standard. Standarden avser kontorsarbete 

med display (ISO 9241-11). Definition av standarden utgår ifrån 3 grundpelare och med dessa 

kunna uppnå specifika mål effektivt, tillfredsställande och med hög verkningsgrad i given 

kontext. (Santai 2004)(Sundström 2005) 

 Verkningsgrad 

Definierar verkningsgrad av utförd handling, d.v.s. visar den utsträckning vilken 

användaren uppnår givet mål. 

 Effektivitet 

Resursåtgång i förhållande till verkningsgrad för att uppnå givet mål. 

 Tillfredsställelse 

Den tillfredställelse samt den positiva attityden som ges vid användande av produkt.  

(Santai 2004)(Sundström 2005) 

En produkt kan ej tas ur dess givna kontext och sedan bedömas ur användbarhetssyn. Utan en 

kontext kan inte en produkt ge ett mätbart resultat, då inget givet mål är definierat i rätt 

kontext, varvid varken effektivitet, verkningsgrad eller tillfredsställelse kan fastställas. 

3.7 Användarupplevelse 

Det finns även en ny ISO standard (ISO 9241-210) vilken är modernare i tankesättet att 

interagera mellan användare och teknik. Fokus är på användarupplevelse, och inte bara 

användbarhet (Stewart, 2008). En produkt ger en användarupplevelse vilket ger ett bredare och 

mer humant perspektiv. En interaktion med ett system ger en upplevelse till exempel trygghet, 

attraktion, förtroende etc. En framgångsrik produkt ger därför en helhet av positiv 

användarupplevelse. Därtill hör användbarhet men en produkt kan upplevas som användbar 
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fast den i helhet inte ger en positiv användarupplevelse. Vikten bör därav läggas på 

användarupplevelsen snarare än ren användbarhet.  

Interaktionen mellan användare och system ses som en social interaktion. Den mänskliga sidan 

av interaktionen upplever alltid interaktionen med en viss sinnesstämning beroende av 

upplevelsen och inte användbarheten, dvs. en människa mäter inte interaktionen i 

användbarhet utan i användarupplevelse. Ett system bör inte utvecklas med grundtanken att 

enbart uppnå mål på effektivaste och enklaste sätt då det inte alltid behöver betyda att 

produkten interagerar med användaren på önskat sätt.  

En mer användarcentrerad utveckling ger en bättre interaktion mellan teknik och användare 

vilket är kritiskt för att lyckas. (Stewart, 2008)   

Användarupplevelsesynen kan enkelt ses som en produkt av ”best practise”, stora företag som 

Apple, IBM, Microsoft har anammat denna syn och standard. Ett exempel på effekter av denna 

praxis är Ipod, det finns en hel uppsjö av produkter som kan spela upp digitalt lagrad musik 

(mp3-spelare) på mycket tillfredsställande sätt men Ipod har en användarupplevelse som har 

gjort den i princip är överlägsen. (Stewart, 2008) 
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4 Empiri 

Detta kapitel kommer sammanställa den empiri vi samlat in genom intervjuer med anställda på 

Linköpings universitetsbibliotek. Intervjuerna har genomförts och dokumenterats under april-

maj våren 2010. Intervjupersonerna är en bibliotekarie på TekNatbiblioteket och en IT-chef som 

är ansvarig för universitetsbibliotekets IT-grupp. Vi kommer med hjälp av dessa intervjuer skapa 

en bred bild av hur biblioteket ser ut, där både den tekniska driften och den organisatoriska 

driften ingår. För att kunna ge denna bild kommer kapitlet innehålla bakgrundsinformation om 

Linköpings universitetsbibliotek och figurer för att kunna visa hur strukturen på biblioteket ser ut 

i dagsläget. 

4.1 Bakgrund om Linköpings universitetsbibliotek  

Universitetsbiblioteket började sin verksamhet 1969 med överbibliotekarie Hans Baude och 

1975 invigs Linköpings universitet och Linköpings tekniska högskola. Universitetsbiblioteket 

består utav fem olika bibliotek: 

 Campus Valla som består utav TekNat och Humsambiblioteket. 

 Campus US som består utav Hälsouniversitetsbiblioteket. 

 Byggmästare John Mattsons bibliotek, Lidingö 

 Campus Norrköping som består utav Norrköpings bibliotek. 

 Bokladan som är ett magasin för äldre böcker. 

 (Om LiUB, 2010) 

TekNatbiblioteket har litteratur av följande slag: ”Teknik och naturvetenskap: allmän teknik, 

biologi, bioteknik, datateknik, elektronik, fysik, informationsteknologi, kemi, matematik, 

materialteknik, miljövård, mätteknik, konstruktions- och produktionsteknik” (Om LiUB, 2010). 

På universitetsbiblioteket arbetar cirka 90 anställda. Denna siffra varierar dock då Kernell 

uppgav att runt 97 personer arbetade på universitetet och Fåk uppgav cirka 90 anställda. Att 

denna siffra varierar beror troligtvis på att hur de räknade de anställda, till exempel om 

tjänstlediga är inräknade.  
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4.2 Byte till nytt system kallat Symphony från gamla systemet Horizon 

Innan Symphony infördes hade Linköpings universitetsbibliotek ett system som hette Horizon. 

Horizon är utvecklat av samma systemleverantör som Symphony och motivet till att 

universitetsbiblioteket bestämde sig för att införa Symphony var att Horizon började bli 

föråldrat och det vidareutvecklades inte längre. SirsiDynix erbjöd därför universitetsbiblioteken 

att byta system gratis och enbart debitera konsulttid för att implementera Symphony. Enligt Fåk 

så fungerar det oftast så med bibliotekssystem, att man inte betalar för själva systemet utan 

konsulttid och licensavgifter årsvis.  

4.3 Universitetsbibliotekets plats inom universitetets organisationsstruktur 

Bilden nedan visades av Kernell under intervjun för att visa på hur organisationen för Linköpings 

universitetsbibliotek ser ut grafiskt. 

Universitets-
biblioteket

UNIVERSITETSLEDNING
Rektor, Prorektor, Universitetsdirektör,

Bitr. universitetsdirektör

Rektors
ledningsråd

Vice-
rektorer

Universitets-
förvaltningen

14 institutioner

Intern-
revision

Filosofiska
fakulteten

Utbildnings-
vetenskap

Tekniska
högskolan

Hälso-
universitetet

Universitetsstyrelsen

 

Figur 4.1 Universitetets organisationsstruktur. (Universitetsbiblioteket, 2010) omarbetad version av Oscar A. Lindholm 

 

 

Denna bild illustrerar universitetsbiblioteket i Linköpings universitets organisation. På bilden 

visas det att universitetsbiblioteket är som en stor institution vilket stämmer med det Fåk 
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påvisar i intervjun. På universitetsbiblioteket finns det en post som kallas Överbibliotekarie (ÖB) 

vilken fungerar som chef för institutionen. Den posten innehas av Marianne Hellgren i 

dagsläget.  

Både Kernell och Fåk säger att de har två chefer ovanför sig, ÖB och Campus vallas 

avdelningschef och sedan ledningsgruppen för universitetet. Dock menar Kernell att biblioteket 

har en platt organisation och att hon därför inte har några anställda under sig.  

4.4 Libris 

LIBRIS är en nationell söktjänst som innehåller information om titlar från svenska högskolor, 

folkbibliotek, universitet och forskningsbibliotek. Det finns böcker, tidskrifter, artiklar, kartor, 

affischer, noter och elektroniskt publicerat material.  Systemet underhålls av Kungliga 

biblioteket, Nationell samverkan och enheten för LIBRIS-system som står för drift och 

utveckling. I LIBRIS finns det information om närmare sex miljoner titlar. (Om LIBRIS, 2010) 

4.5 Vad arbetar våra intervjupersoner med och vilken utbildning har de? 

4.5.1 Britt-Marie Kernell, bibliotekarie TekNatbiblioteket 

Britt-Marie Kernell är utbildad bibliotekarie, hon har även en kulturvetarexamen på 3 år från 

Linköpings bibliotek. Hon är anställd som bibliotekarie på TekNatbiblioteket som är ett av 

biblioteken som ingår i Linköpings universitetsbibliotek.  

Hennes huvudansvar på biblioteket innefattar ansvar för fjärrlån vilket inträffar när biblioteket 

lånar in eller utlån till andra bibliotek. Hon ansvarar även för extrapersonal så kallade 

kvällsvakter där hon hanterar rekrytering, utbildning, schemaläggning och kontakten med 

kvällsvakterna. Dagliga arbetsrutiner består i att sköta sina ansvarsområden men även att jobba 

vissa pass i ett annat bibliotek kallat HumSam och att katalogisera elektronisk litteratur. Detta är 

inte ett specifikt ansvarsområde för henne utan kan utföras av samtliga bibliotekarier med 

utbildning för det.  

Vid införandet av systemet Symphony fick hon utbildning för cirkulationsdelen i en arbetsdag.  
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4.5.2 Anders Fåk, IT-chef Linköpings universitets bibliotek 

Anders Fåk har gått en naturvetenskaplig gymnasial linje. Han har även gått en kommunal 

utbildning i Linköping som bestod av programmering och systemering som enligt honom skulle 

kunna beskrivas som ”systemvetenskap light light”. 

Han är chef för universitetsbibliotekets IT-grupp som består av sju personer. Den gruppen 

sköter driften av 300 PC och 60 servrar och ser till att det tekniska fungerar smidigt. Eftersom 

Fåk är chef har han det yttersta ansvaret för den tekniska driften på biblioteket.   

Hans arbetsuppgifter består utav ett personalansvar för IT-gruppen. Han programmerar även 

script för bibliotekssystemet från bibliotekets sida för hur det ska kommunicera med resten av 

universitetets system.  

4.6 Hur är Symphony integrerat med resten av universitetet? 

Fåk säger att Symphony använder sig utav andra system på universitetet för att hämta uppgifter 

om studenter och anställda för att snabbt kunna ge möjlighet att låna ut böcker. Dessa uppgifter 

hämtas från en LUKAS databas men ligger inte till grund för systemet. Enligt Fåk så är 

biblioteken offentliga och öppna för alla vilket innebär att allmänheten även ska kunna låna 

böcker från biblioteken. Därför är LiU-korten bara som en delmängd i systemet för att kunna 

hantera student och personallån.  

Rent tekniskt fungerar det så att script hämtar information om nya studenter varannan minut 

från LUKAS-databasen. Effektiviteten ökar speciellt vid terminsstart då det ibland importeras 

1000 nya studentkonton automatiskt till Symphonys databaser varje dag utan att någon 

behöver arbeta extra. Ändrar en student sina adressuppgifter via vanliga brev ”snigelpost” så 

hämtas den nya informationen till Symphony varje natt. Detta system fungerar enligt Fåk 

mycket bra och effektiviserar upp hela processen med nya studenter och säger att skillnaden 

mot år 2002 är enorm då LiU inte använde sig av det här systemet utan behövde mata in allt 

manuellt.  Han tar Umeå universitet som exempel, och påstår att de inte använder sig utav 

campuskort utan fortfarande har det gamla systemet med manuell inmatning.  
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Symphony är även integrerat med ett system kallat SAGA som är utvecklat av Karolinska 

biblioteket för att hantera beställningar av böcker. Kernell ger ett exempel på hur systemen är 

ihopkopplade genom processen för fjärrlån. 

Processen ser ut enligt följande: 

1. En låntagare fyller i en låneansökan om en bok som inte finns tillgänglig på biblioteket. 

2. Personal lägger en beställning på boken genom Libris som är ett nationellt katalogsystem 

för böcker i Sverige. 

3. Boken kommer till ett universitetsbibliotek och ankomstregistreras via SAGA och en 

tillfällig ”katalogpost” skapas automatiskt i Symphony som bara kommer finnas tills 

boken är återlämnad. 

4. Symphony skickar iväg e-post till låntagaren om att boken har kommit. 

5. Låntagaren lämnar tillbaka boken och katalogposten tas bort i Symphony. 

4.7 Hur fungerade implementeringen av Symphony, uppstod det många 

problem? 

Fåk var projektledare från bibliotekets sida för implementeringen och från systemleverantörens 

sida fanns det personal som hade tidigare erfarenhet från att implementera Symphony. Kernell 

deltog inte i den tekniska implementeringen men var delaktig i vidareutbildning av annan 

personal på TekNatbiblioteket för Symphony. 

Fåk anser att implementeringen av Symphony gick bra och det uppstod inte så många problem. 

Processerna som användes av det tidigare systemet Horizon fanns kvar så de behövde bara 

”scripta” om och lära sig hur det nya systemet fungerade. Projektet med implementeringen 

påbörjades redan i januari och planerad driftstart var den 3:e augusti. Från början av projektet 

fanns det personal från systemleverantören SirsiDynix på plats. De hade en tidigare utarbetad 

och anpassad projektplan för hur Symphony kunde implementeras på Linköpings 

universitetsbibliotek. I projektplanen fanns milstolpar som skulle följas och det var detaljerat 

beskrivet hur servrar skulle konfigureras, vilken hårdvara som skulle användas och hur personal 

på biblioteket skulle utbildas.  
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Fåk tycker att implementeringen kan anses som väldigt lyckad och det är till stor del på grund 

utav projektledarna från SirsiDynix vilka hade tidigare erfarenhet att uppgradera från Horizon till 

Symphony, men även med hjälp av den detaljerade projektplanen. Dock fanns det utmaningar i 

form utav språksvårigheter då projektledarna var från England och Symphony är ett system 

skrivet på engelska som saknar de svenska bokstäverna ”åäö”.  Det var med språket som de 

flesta problemen uppstod i form utav olika textkodning. 

Kernell som inte arbetade med den tekniska implementeringen har åsikten att systemet fördes 

in på ett effektivt och smidigt sätt. Hon märkte inte av några driftstopp av biblioteket och 

eftersom själva tiden som systemet låg nere var i början på augusti i en vecka och att dessutom 

lånedelen var i drift, så blev det inga märkbara problem i form av klagomål från låntagare.  

4.8 Utbildningen av personal i Symphony 

Personal från systemleverantören SirsiDynix hade olika utbildningar för personalen på 

biblioteket. Personal som har ett större ansvarsområde fick en veckas utbildning där de gick 

igenom Symphony mer i detalj. Övrig personal med mindre ansvar fick en dags utbildning. 

Kernell fick en dags utbildning inom cirkulationsdelen av Symphony och höll sedan kurser för 

andra anställda på biblioteket. Denna utbildningsmetod fungerade på samma sätt för 

Symphonys övriga delar så som katalogisering.  

Kernells utbildning inkluderade material om Symphony som de fick läsa igenom innan 

utbildningen sen genomgång av själva materialet. Utbildningen innehöll även många övningar 

där de fick testa systemet och få en förståelse för hur systemet fungerade och är uppbyggt. 

4.9 Arbetsrutiner för den tekniska driften av biblioteket 

Arbetsrutinerna skiljer sig mycket för våra intervjupersoner. Fåk säger att hans dagsrutiner 

består utav att kontrollera så att allt är igång på morgonen och att backuper på data har sparats 

utan problem. Biblioteket tar hela tiden ”backup” på alla data om lån från föregående dagar och 

sparar i brandsäkra skåp. Detta för att minimera skadorna vid ett hårddiskhaveri och minska 

risken för att lånesystemet ligger nere. Andra problem som att kravbrev till låntagare studsar 

tillbaka på grund utav fel e-postadress eller att kvoten för brevlådan är full inträffar inte ofta nu 
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för tiden, då integrationen med LUKAS-databasen gör att låntagaren har rätt e-postadress 

registrerad och att Gmail används som leverantör för e-post vilket givit stora lagringsutrymmen.  

Fåk menar därför att integrationen med nya system har lätt till att arbetsrutinerna sköts lättare 

och problem som beror på dåliga system inte inträffar i samma skala längre, om det jämförs 

med föregående systemlösning. 

4.10 Vilka brister har Symphony i dagsläget? 

Fåk kan inte komma på några uppenbara brister med hur Symphony fungerar förutom att det 

kan vara problem för vissa webbläsare att söka i LIBRIS genom Symphony om det finns svenska 

tecken i sökordet. Detta är ett vanligt problem enligt Fåk då webbläsare inte alltid har fullt stöd 

för svenska tecken. 

Det uppkommer dock problem ibland, och Fåk säger att det senast var problem med att vissa 

böcker med status ”lost” inte gick att lämna tillbaka i bibliotekens automatiska maskiner för 

återlämning av böcker.  

4.11 Bibliotekets IT-samarbete inom LiUs organisation 

Fåk säger att han förutom arbetet som IT-chef på biblioteket har en tioprocents tjänst på LiU-IT 

som IT rådgivare i en grupp kallad IT-arbetsplats. Gruppen har som arbete att utvärdera 

klientplattformen på universitetet och att se till att samarbetet mellan institutioner fungerar 

gällande just klientplattformen. Fåk har även möten med andra IT-ansvariga på universitet där 

frågor som rör IT på universitetet diskuteras.   
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5 Analys 

5.1 Implementering 

Övergången från Horizon till Symphony krävde mycket planering och lösningen som SirsiDynix 

presenterade inför implementering var väl utformad och detaljerad. Det fanns redan från 

SirsiDynix sida erfarenhet och kompetens för just denna sorts implementering från deras 

tidigare standardsystem, Horizon, och det nya, Symphony. Eftersom detta är en standardlösning 

från SirsiDynix och är beprövad sedan tidigare, är förutsättningarna för att hålla tidsplan och 

implementera enligt "checkpoints" avsevärt högre än att i blindo försöka planera och förutse 

förberedelser, eventuella hinder och problem. Projektledare från systemleverantör upprättade 

ett halvår i förväg en plan och i deras planering av standardlösningen fanns marginaler 

tillräckliga för att få bukt med de problem som senare skulle uppkomma under 

implementeringen.  

Det var problematiskt med att implementera i Sverige på grund av det svenska alfabetet. Detta 

framförallt på grund av att det svenska språket använder sig av "åäö". De mest kritiska och 

systematiska (alfabetiska) problemen avvärjdes under implementering, men det svenska 

språket ger fortfarande i dagsläget mindre "buggar" i Symphony. Till exempel när användare 

söker vidare i webbkatalogen mot LIBRIS, då fungerar inte sökfunktionen om specifikt svenska 

tecken [åäö] används. Många av dessa symptom beror av att databasen i Symphony är unicode 

teckenkod. Detta visar hur viktigt det är att bygga system med skalbar arkitektur och använda 

flexibla standarder för att förhindra just problematik med teckenkodning. Under utvecklingen av 

Symphony har uppenbarligen inte hänsyn tagits angående just detta (teckenkodning 

problematik), och resultatet är en oflexibel lösning. Vad detta kan bero på låter jag vara osagt. 

Däremot om Symphony ska expandera över fler icke engelsktalande länder bör krafttag tas för 

att öka acceptansen av språk, vilket i sin tur gör att arkitekturen av Symphony (eller dess 

successor) bör korrigeras/expanderas.  
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5.2 Integrering 

Gränssnitt från LiU-ITs system fanns färdiggjorda sedan tidigare system. Dessa gränssnitt skapar 

möjligheten till integration och binder samman i detta fall bland annat LUKAS med Symphony. 

Detta informationsflöde är enkelriktad, då LUKAS inte samlar information från Symphony, det är 

bara Symphony som får/hämtar information från LUKAS.  Vilket illustreras i figur 5.1. 

Skickar LiU-

kort information 

på bergäran

Update 

database table 

on change

Uppdaterad LiU-kort 

databas tabell

LUKAS 

systemgräns

Uppdaterad 

användardatabas

Symphony 

systemgräns

Lagrar info

LUKAS

Symphony

 

Figur 5.1 - Illustration av Symphonys integration mot LUKAS 
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Att använda de båda systemen genom gränssnitt möjliggör integration samtidigt som systemen 

är separerade. Problemet i detta fall är att systemen inte är tillräckligt separerade utan det 

skapas redundant data. LUKAS och Symphony lagrar uppenbart samma LiU-kort information på 

två olika ställen för att Symphonys användardatabas inte är sammankopplad med ”Foreign Key” 

teknik (eller motsvarande teknik som åstadkommer samma resultat). Istället kopieras 

tabellposter från LUKAS till Symphony.  

Ett bra gränssnitt utåt visar att integration och flexibilitet ökar och integrationen blir inte alls så 

invecklad och komplicerad om dessa gränssnitt är väl utformade.  

En annan viktig aspekt är samarbetet mellan delar i organisationen. Kunskap om dessa 

gränssnitt och hur det tekniskt är lättast att använda/integrera med gränssnittet. Fördelen för 

LiUs bibliotek är samarbetet med LiU-IT. Fåk hade också under tiden en tjänst på LiU-IT vilket 

även det gav bättre kontakt de två institutionerna emellan.   

En mindre, men ändå viktig integrering är den anpassning och integrering som finns mot 

universitets CMS-system, Polopoly. För att användare ska känna trygghet och uppfatta 

Symphonys webbkatalog som en del av universitet är webbgränssnittet utformat och till viss del 

utformat för att ge känslan av tillhörighet till universitet. Sedan är även sökfunktioner i Polopoly 

kopplat till Symphony. Även om det finns brister i Polopoly i avseende användbarhet och även 

användarupplevelse perspektiven, så är ändå integreringen mellan Symphony och Polopoly 

positivt i bemärkelsen helhetsintryck. Det går att lägga mer tid på denna typ av integrering och 

anpassning, men på grund av Polopolys utformning är det inte att föredra vidare anpassning. 

Sedan är min uppfattning att detta inte är högt prioriterat, det finns buggar och andra 

framtidsplaner som är viktigare att åtgärda. 

Symphony är också integrerat med LIBRIS. Integrationen är, till skillnad mot LUKAS, parallell 2-

vägs/1-vägs kommunikation. LIBRIS ska ha tillgång till Symphonys katalog, och Symphony ska ha 

möjlighet att skicka sökfråga vidare till LIBRIS. Figur 5.2 visar kommunikationsflödet. 
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Symphony

Sökningsfråga 

till LIBRIS

LIBRIS

Sökningsfråga

från LIBRIS
Svar till 

LIBRIS

 

Figur 5.2 - Kommunikationsflöde mellan Symphony och LIBRIS 

 

Vid fjärrlån finns en integrering mellan Symphony och LIBRIS. Systemet kallas SAGA. Detta 

system är till för att underlätta och automatisera fjärrlån mellan bibliotek över det publika 

”molnet”.  I empirin är stegen för fjärrlån presenterade och genom de stegen och övrig 

information om SAGA och dess kommunikation med LIBRIS kan integreringen förklaras enligt 

följande: 

Bok ankomstrapporteras i SAGA. SAGA begär i sin tur katalogpost från LIBRIS. Eftersom boken 

har beställts från LIBRIS finns en existerande katalogpost vilken LIBRIS på begäran skickar till 

SAGA.  SAGA skickar vidare katalogposten till Symphony. Integrationen mellan SAGA och 

Symphony är automatisk och skapar då en tillfällig katalogpost för den ankomstrapporterade 

boken i Symphonys datalager. Informationsflödet kan även ses i figur 5.3. 
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Figur 5.3 - Illustration av Symphonys integreringar 

5.3 Symphony i organisationen 

Symphony är en del av biblioteksinstitutionen. Funktionen för Symphony är väldigt viktig för den 

akademiska sfären, eftersom mycket av den information som studenter, amanuenser, 

professorer etc. på LIU använder sig utav, kommer just ifrån biblioteket. Eftersom Symphony 

står utanför det centrala universitetssystemet så är Symphony en fristående tjänst i 

organisationen. Det vill säga Symphony tillhandahåller funktion och information till 

organisationen och tillhandahåller detta som en del av organisationen. Men Symphony i sin 

kärna påverkas inte av andra system i organisationen, utan det är endast dess möjlighet till 

funktionalitet och integreringsnivå som påverkas. Integrationsnivån kan till exempel förändras 

genom att LUKAS tas bort vilket gör att Symphonys funktioner begränsas. 
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Organisationssamarbetet är i detta fall för de administrativa tjänsterna angående Symphony och 

dess integrering mot kärnan LiU-IT. Det fanns således en systemstruktur och när ett 

standardsystem som Symphony skulle integreras i organisationen, var det mot den tekniska 

infrastrukturen kommunikationen riktades. Det är alltså i detta fall ingen mellanhand eller flera 

integrationer emellan. Det är dessutom väldigt tydligt att det finns en kärnavdelning med de 

viktigaste systemen och ska system integreras, bör dessa integreras i någon form mot LiU-IT. 

Systeminfrastruktur

LUKAS
Active 

Directory
LDAP E-post Exchange Polopoly

Infrastrukturen är en del av Universitetsförvaltningen och administreras av LiU-IT 

Symphony

 

Figur 5.4 - Illustration av infrastrukturen vid universitetsförvaltningen. (LiU-IT, 2010) 

 

Symphony är löst sammansatt med infrastrukturen med hjälp av gränssnitt som definierar 

integreringen. Symphony kan interagera med exempelvis LUKAS utan att andra tjänster 

påverkas. Detta skapar flexibilitet enär inverkan från infrastrukturen är endast i den lösa 

sammankopplingen. 
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5.4 Drift 

När implementeringen begav sig krävdes inköp av ny hårdvara. De nya klienterna och servrarna 

kräver dels underhåll men även dess mjukvara. Biblioteket tar ingen hjälp av de stora 

”backuprobotar” som finns på universitet utan de tar egna backuper. Backuperna är 

heltäckande och är oerhört viktiga ifall någonting skulle gå fel.  Här är frågan om det skulle vara 

bättre att integrera backuprutinerna med övriga universitetet, för att eventuellt ha högre 

säkerhet och samtidigt spara pengar? Men är det verkligen en bra lösning att integrera system 

så pass djupt att övriga system kan påverka Symphony och dess drift. Som det ser ut nu är 

Symphony integrerat precis så mycket som det krävs, verken mer eller mindre. Fördelen är att 

Symphony då blir mer enskild och påverkan av övriga system blir minimal och Symphonys 

påverkan på ”kärnsystemen” blir minimal, eller näst intill obefintlig. 
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6 Resultat - kvalitativt underlag för teori 

Här presenterar vi det grundade kvalitativa underlaget vi kommit fram till. Detta är framtaget ur 

analys av empiri och har till syfte att visa ett annorlunda synsätt och ge underlag för teorier jämt 

emot traditionell affärssystemsarkitektur. 

6.1 Framgångsfaktorer för implementering av standardsystem 

Vid implementering av standardsystem i Symphonys storlek krävs god planering. Från köpares 

sida bör det efterfrågas en detaljerad projektplan. Projektplanen behöver överlämnas i tidigt 

skede eftersom organisation och ledning behöver tid att gå ut med information om den 

framtida förändringen av organisationen. För att denna projektplan ska kunna användas krävs 

det tydliga riktlinjer och milstolpar för hur själva implementeringen ska fortgå. Milstolparna har 

som syfte att disponera tiden organisationen har under implementeringen.  

En projektplan bör vara standardiserad och beprövad från leverantörens sida. Leverantörens 

erfarenhet att implementera enligt denna standardprojektplan är väsentlig då dessa faktorer 

ökar förutsättningarna att hålla tidsplanen och implementera enligt milstolpar. Leverantören 

ska även presentera denna projektplan i ett tidigt stadium för att få tillräckliga marginaler att 

kunna åtgärda eventuella problem som uppstår under implementeringen.  

6.2 Loose coupled Service Architecture (LSA) – Löst sammankopplad 

tjänstarkitektur 

En modell för effektivt synsätt på systemarkitektur. 

Arkitekturen bör följa visa grundprinciper för att skapa flexibilitet och förebygga redundans i 

systemet. De grundprinciper som skapar dessa är följande: 

 Väl utformade gränssnitt 

 Definierade tjänster 

 Löst sammankopplade tjänster 
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6.2.1 Väl utformade gränssnitt 

Gränssnittet har till uppgift att skapa möjligheten till utbyte av information. Denna 

kommunikation begränsas enbart av utformningen av gränssnittet. Integreringen för delsystem 

eller tjänster definieras av gränssnittet och kan bara verka inom dessa gränser. 

6.2.2 Definierade tjänster 

Delsystem i organisationen ska ses som tjänster istället för tekniska applikationer. En tjänst kan 

utföra uppgifter på begäran. De kan även begära utförande av uppgifter med varandra vilket 

skapar ett tjänsteorienterat synsätt på arkitekturen. 

6.2.3 Löst sammankopplade tjänster 

Med lös sammankoppling menas att tjänster inte beror på varandra utan de kan fritt använda 

varandras funktioner utan påverkan på andra delar i systemet. 

Tjänster ska ha en lös sammankoppling mellan varandra. Gränssnittet för tjänsterna definierar 

integreringen mellan tjänsterna och därmed också hur sammankopplingen fungerar, alltså beror 

sammankopplingen på hur gränssnittet är utformat.  

6.2.4 Fördelar med LSA i ett externt standardsystem i organisationen 

Ett standardsystem som ligger externt i organisationen och inte är en del av infrastrukturen är 

en fristående tjänst som tillhandahåller funktioner och information till organisationen och 

tillhandahåller detta som en del av organisationen. Standardsystemets kärna påverkas inte av 

andra system i organisationen utan det enda som kan påverkas är standardsystemets 

integrationsnivå och funktionalitet. Integrationsnivån kan till exempel förändras genom att 

andra system använder tjänsterna i annan utsträckning. 
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6.2.5 LSA paradigm 

Två användningsexempel av LSA. 

 

LDAP
Användardata

bas

GUI

Inaktiv tjänst

Inaktiv tjänst

Kerberos

 

Figur 6.1 - Illustrering av LSA med tjänster 

 

Figuren visar hur LSA är tänkt att fungera. Med hjälp av ett GUI ska användaren få tillgång till 

katalogtjänster från LDAP och måste dessutom logga in med sin individuella användare för att 

interagera och få tillgång till katalogtjänsterna. Kerberos är en tjänst som säkerhetsställer 

användandet av tjänster och att de kopplingar som finns mellan tjänsternas gränssnitt är 

korrekta. De rödmarkerade gränssnitten i figuren representerar de tjänster som är aktiva för 

den aktuella interaktionen som ger tillgång till katalogtjänster via grafiskt interface och 

inloggning. 

Inaktiv tjänst
Användardata

bas

Inaktiv tjänst

Backup

Inaktiv tjänst

Kerberos

 

Figur 6.2 - Illustrering av LSA med tjänster 
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I figur 6.2 används precis som i figur 6.1, Kerberos och Användardatabas tjänster. Men GUI och 

LDAP är exkluderade och istället är backuptjänsten aktiv. Dessa tre aktiva tjänster utför backup 

av användardatabaser.  

Tjänster kan alltså användas till helt olika ändamål vid olika utföranden och kan kombineras för 

att utföra komplexa uppgifter. 
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7 Slutsatser 
Detta kapitel kommer presentera de slutsatser vi kommit fram till genom vår analys. Det kommer även 

att försöka hitta stöd i befintlig teori för det kvalitativa underlag, kap 4, som vi skapat genom en induktiv 

fallstudie. 

7.1 Hur är Symphony integrerat i universitet och den nationella 

bibliotekssfären? 

7.1.1 Integration inom universitetet 

Linköpings universitet har sedan tidigare en IT-avdelning kallad LiU-IT vilken ligger under 

institutionen Universitetsförvaltning (UF) som hanterar systeminfrastruktur, med andra ord 

övriga IT-system som behövs för att kunna driva universitetet tekniskt sett. Symphony ligger 

som ett externt system i universitetets organisation men kan via LiU-ITs systeminfrastruktur 

använda deras tjänster för att kunna hantera studenter och anställda, som finns inom 

universitetet. Detta minimerar tiden det tar att behandla information manuellt och minskar 

risken för att den mänskliga faktorn skapar problem i form utav fel inmatad information, papper 

som tappas bort etc. Eftersom denna integration är datoriserad och sköts utav script som 

utformats speciellt för Symphony mot LiU-IT kan information av studenter som byter 

hemadress, e-post adress och liknande personuppgifter uppdateras i Symphonys system i tidigt 

skede, vilket ökar tillförlitligheten hos användarna emot biblioteket men i nuläget skapar 

redundans. 

Symphony är integrerat mot ett webbpubliceringssystem kallat Polopoly som hanterar 

Linköpings universitets webbsidor. Denna koppling tillåter bibliotekets användare att söka på 

litteratur genom ett webbaserat gränssnitt som är grafiskt utformat för att likna universitetets 

andra sidor och ge användaren en trygghet och känslan av tillhörighet till universitetet. Vikten 

av att ge användaren den tryggheten eftersom en människa inte mäter interaktion med ett 

system i användbarhet utan i användarupplevelse.  

7.1.2  Nationell integration 

Nationella IT-system inom bibliotekssfären, vilka Symphony är integrerade mot, är SAGA och 

LIBRIS. Integrationen låter Symphony att hämta data om andra böcker samt beställa hem böcker 

för fjärrlån men även söka och katalogisera böcker som inte finns tillgängliga inom 
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universitetsbiblioteket. Tillsammans skapar dessa system en möjlighet för människor i andra 

delar av Sverige att söka, beställa och ta del av litteratur som annars inte hade varit möjligt att 

tillgå. 

7.2 Hur ser systemarkitekturen ut för Symphony i organisationen? 

Systemarkitekturen på universitets IT-avdelning ligger som en fast infrastruktur (se Figur 6.4) 

medans Symphony ligger som ett externt system. Symphony använder sig utav infrastrukturens 

tjänster genom olika gränssnitt och begär information där tjänsten förmedlar informationen 

tillbaka på begäran. Denna tjänstbaserade lösning skriver Erl (2006) om och påvisar likheter med 

andra modeller som använder sig utav inkapsling så som objektorientering. Eftersom 

systeminfrastrukturen ligger fast inom universitetsförvaltningen kan inte arkitektur för 

Symphony kallas SOA. Arkitekturen ses som en traditionell koppling mot systemarkitekturen 

med vissa inslag av SOA, så som tjänstbaserade lösningar. Erl (2009) förklarar den traditionella 

infrastrukturen precis på det sätt universitets infrastruktur är uppbyggd, utan undantag. 

Effekterna av detta resulterar i det Axelsson och Goldkuhl (1998) påpekar, så kallade ”isolerade 

öar”. Det finns inte färdigutvecklade gränssnitt från början, utan dessa har skapats i efterhand, 

som ”nödlösning” för att motverka isoleringen. 

Enligt LSA (se kap. 4) kan vi se positiva effekter av att ett standardsystem ligger som en extern 

del i organisationen. Det medför att standardsystemets kärna inte påverkas utav övriga IT-

system i organisationen. När tjänster används enligt LSA skapas hög integrationsnivå vilket 

motverkar fenomenet med ”isolerade öar”. Detta är fördelaktigt för alla standardsystem 

inkluderat bibliotekssystem.  

Universitetet bör se över sin infrastruktur och utvärdera dess tjänster utefter en tjänstebaserad 

arkitektur. Hänsyn bör tas till de grundprinciper som finns i LSA och även den branschstandard 

Erl(2006) presenterar för SOA. Om infrastrukturen blir mer tjänsteorienterad skulle även andra 

system kunna utnyttja de gränssnitt Symphony i dagsläget använder på ett mer effektivt sätt. 

Tjänsteorientering är applicerbar på alla systemarkitekturer enligt Erl (2009) och på grund utav 

universitets nuvarande arkitektur behöver de inte betyda alltför omfattande och kostsamma 
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förändringar vid effektivisering av systemarkitekturen, vilket ett heltäckande affärssystem 

annars, enligt Davenport (2000), kan innebära. 

7.3 Hur kan ett standardsystem som Symphony implementeras? 

För en lyckad implementering finns det vissa förberedelser som en köpare av ett 

standardsystem ska begära inför implementering: 

 Detaljerad projektplan 

 Tydliga milstolpar 

 Projektplan överlämnad i god tid innan implementeringsfasen initieras 

Leverantören av systemet bör ha stor erfarenhet av implementering av liknande natur. Detta för 

att öka förutsättningarna att implementering av systemet sker enligt projektplan. Dessutom är 

det positivt om projektplanen är utformad utifrån en standard och sedan anpassad för köparen 

av systemet. Det ger en stabil grund för en projektplan som i sin tur är beprövad. 

Standardsystem kan sedan implementeras planenligt efter en projektplan, anskaffad efter dessa 

kriterier. 

7.4 Slutsatser om det framtagna kvalitativa underlaget 

Det kvalitativa underlaget vi har tagit fram täcker implementering, systemarkitektur och 

infrastruktur. Det har grund i analys av empirisk forskning i form av en fallstudie på en nyligen 

införd implementering av ett standardsystem vid universitetsbiblioteket i Linköping och vi anser 

därför att underlaget håller hög validitet. Underlaget vi tagit fram ger en bild av hur en 

implementering av ett nytt standardsystem bör fortskrida och vilka viktiga faktorer som bör tas 

hänsyn till för att kunna följa projektplanen. Vi har även utformat en prototypmodell kallad LSA 

som ger ett effektivt synsätt på systemarkitektur. 

7.5 Tjänsteorienterad arkitekturs betydelse på arbetsmarknaden 

Davenport kritiserar och avvisar objekt orienterad arkitektur (och därmed tjänsteorienterad 

arkitektur då den bygger på samma filosofi), citat: 
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“Object-oriented systems have been hyped as the wave of the future for the twenty years or so 

that I have been involved with information technology. As a friend and SAP project manager 

recently noted to me, ‘If object-oriented was really going to revolutionize the world, it would 

have already done so.’ I agree.” – Davenport (Davenport, 2000, s 311). 

Vår slutsats är att Davenport inte kunde ha mer fel. Tjänsteorientering är aktuell och fungerar 

på arbetsmarknaden. Utöver det kvalitativa underlag som framställs kan även stöd för 

tjänsteorienterad arkitektur hämtas från flertalet av världens absolut största IT företag vilket 

kan ses i bilaga 3, Lovord för Erl (2009). Där finns IBM, Microsoft, Oracle, Red Hat, SAP, Intel, 

CISCO med flera representerade. 
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8 Reflektion 

Eftersom både uppsatsförfattarna tidigare har studerat kurser som behandlat 

systemarkitektursmodeller och implementering av affärssystem föll valet av ämne för denna C-

uppsats tämligen enkelt. Uppsatsförfattaren Holmgren har även jobbat som kvällsvakt på 

biblioteket, IT-support på LiU-IT och amanuens vid IT-gruppen på IEI inom universitetet. 

Lindholm jobbar som amanuens vid IT-gruppen på IEI och därför har vi en insyn om hur 

universitetssfären fungerar vilket kan vara värdefull vid en fallstudie inom universitetet.  

Universitetsbiblioteket implementerade våren 2009 ett nytt bibliotekssystem kallat Symphony 

och på grund utav att implementeringen var så nygjord tyckte vi det var intressant att studera 

dess implementering och arkitekturen runt systemet. 

Problem som uppstod i början av studien var att många begrepp som används inom informatik 

är svåra att förstå och lämnar mycket till tolkning. Begrepp som affärssystem, standardsystem, 

informationssystem var svåra att särskilja och mycket arbete gick åt att förstå vilken kategori 

Symphony skulle hamna inom. Därför har vi läst igenom och försökt förstå teori på en djupare 

nivå än tidigare studerat. Vi var även tvungna att se kritiskt på litteraturen och välja ut relevant, 

à jour teori. 

Denna studie är den första vetenskapligt inriktade vi gjort och därför har vi dragit massor av 

lärdomar från den under tidens gång. Vikten av en vetenskaplig och konsekvent metod framkom 

tydligt. Speciellt då problem om hur vi skulle gå vidare med studien uppkom kunde vi vända oss 

mot vår metod och hämta inspiration och vägledning. Då denna studie har ett induktivt 

tillvägagångssätt har vi fått utökad förståelse för hur teori kan skapas utifrån empiri. Dock valde 

vi att kalla det vi gjorde för ”Kvalitativt underlag för teori”, på grund av att det tidsmässigt inte 

har funnits tid och möjlighet att mätta de analytiska kategorier som framtagits.  

Det kvalitativa underlaget tror vi kan användas för vidareutveckling och eventuellt bidra med ett 

annorlunda synsätt beträffande implementering och struktur av standardsystem. Studien har 

även gett oss en insikt över vilka framgångsfaktorer och problem som kan finnas under 

implementeringsfasen av ett standardsystem ute i riktiga arbetslivet, och vi hoppas denna 
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erfarenhet ska vara oss till nytta när vi själva ska ut på arbetsmarknaden. Det kvalitativa 

underlaget har således gett oss både insikten av behov av en systemarkitektur och djupare 

intresse för ämnet i fråga. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervju Britt-Marie Kernell, Personal Tekniska biblioteket 

Vad heter du? 

Britt-Marie Kernell. 

 

Vad har du för utbildning i grunden? 

Hon är utbildad bibliotekarie. Dagens bibliotekarieutbildning ser annorlunda ut men då hon gick 

var det två års högskoleutbildning. Hon är även utbildad kulturvetare på Linköpings universitet, 

tre års utbildning. 

 

Vad har du för befattning på biblioteket? 

Hennes befattning på TekNat biblioteket är bibliotekarie.  

 

Vilket är ditt huvudansvar på biblioteket? 

Huvudansvaret för Teknat biblioteket är delat. Bernt är ansvarig men Britt-Marie ersätter 

honom när han inte är tillgänglig. På Teknat biblioteket har hon ansvaret för fjärrlån. Ett fjärrlån 

är när biblioteket lånar in böcker från andra bibliotek.  

 

Britt-Marie har även ansvar för kvällsvakterna som arbetar på Teknat biblioteket på kvällstid. I 

det ansvaret ingår det att rekrytera och välja ut kvällsvakter som ska anställas på biblioteket. 

Hon utbildar sedan kvällsvakterna i bibliotekssystemet Symphony och håller introduktionskurs i 

hur arbetet på biblioteket går till. Sedan ingår det även schemaläggning och kontakt med 

kvällsvakterna och se till att allt fungerar som det ska.  

 

Hur går ett fjärrlån till? 

Vid lån från Sverige använder sig biblioteken utav ett nationellt katalogsystem kallat Libris där 

de beställer boken till biblioteket. Nästan varje land har en egen sådan nationell katalog.  

 



60 

 

Kan du beskriva processen för ett fjärrlån? 

En låntagare fyller i ett formulär online eller fyller i ett dokument om boken låntagaren vill låna. 

Linköpings biblioteks personal går sedan Libris och ser på vilket bibliotek i Sverige som boken 

finns. Sedan lägger personalen en beställning på boken via Libris. Ett papper skrivs då ut på det 

andra biblioteket med information om vilket bibliotek som vill låna boken. Boken skickas sedan 

till Linköpings bibliotek, där boken ankomstregistreras via ett system kallat SAGA (ett system för 

att hantera beställningar utvecklat av Karolinska biblioteket).  

 

Symphony är sammankopplat till SAGA så det skapas även en tillfällig ”katalogpost” i Symphony 

som bara kommer finnas under lånet av boken. Symphony skickar också automatiskt iväg e-post 

till låntagaren om bokens ankomst. Man lånar sedan ut boken till låntagaren i Symphony via den 

tillfälliga katalogposten.  

 

 

Vilka är dina arbetsuppgifter? 

I hennes arbetsuppgifter hänvisar hon till förra frågan men tillägger även att hon jobbar vissa 

pass i ett annat bibliotek kallat HumSam inom Linköpings universitet. Vanliga arbetsrutiner 

består i att katalogisera elektronisk litteratur. Detta är dock inte ett ansvarsområde men det 

krävs utbildning för få hantera den rutinen.  

 

Har utbildning givits vid införandet av Symphony? 

Ja.  

 

I så fall, vilken typ av utbildning? 

I början på juni 2009 var SirsiDynix på Teknat biblioteket och hade kurs om hur Symphony 

fungerade. Systemet Symphony består i olika delar och de började med att ha kurs i 

bokcirkulation med andra ord hur utlåning och återlämning av böcker går till. Personal som 

skulle ha ett större ansvarsområde fick en längre utbildning i en veckas tid där de gick igenom 

Symphony mer i detalj. Annan personal med mindre ansvar fick utbildning i en dag.  
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Britt-Marie och ungefär tio andra biblioteksanställda fick utbildning i en dag. Sen höll de kurser 

för all annan personal i cirkulation. Denna utbildningsmetod fungerade på samma sätt för 

Symphonys andra delar så som katalogisering. Hur denna utbildning gick till i detalj vet Britt-

Marie inte. 

 

Hur såg utbildningsdelen ut för dig mer i detalj? 

Utbildningen bestod utav att en person från SirsiDynix visade hur systemet fungerade praktiskt. 

Det gavs ut material som bibliotekets personal fick läsa igenom samt genomgång av materialet. 

Sen var det även mycket övningar där personalen fick testa systemet och lära sig.  

 

Hämtar ni datainformation från universitets övriga system? 

Symphony importerar information om Liu konton som har rätt att låna böcker från Lucas 

databasen. Därför om någon ändrar informationen om sitt Liu kort, till exempel lösenord, får 

Symphonysystemet den informationen direkt.  

 

Har fakturahanteringen i Symphony någon systemkoppling till något annat ekonomisystem? 

Nej. Det enda som finns är att om lånet för en bok går ut läggs det in en spärr för låntagaren och 

en anmärkning skapas. Faktura skrivs sedan ut manuellt av en administratör och skickas till 

låntagaren.  

 

Hur sker ett inköp av en bok? 

Ann-Marie Petterson har ansvaret för inköp av böcker som hanteras av förvärvsdelen av böcker 

i Symphony. Britt-Marie har ingen insyn över det utan hanterar bara cirkulationsdelen.  

 

Hur använder ni Symphony för inläggning av nya böcker? 

Britt-Marie hanterar inläggning av E-böcker via Symphony. E-böckerna kommer in ”klumpvis” 

via prenumerationer från förlag. När en E-bok kommer in katalogiseras den i Libris och sedan 

finns det någon funktion i Libris som för över katalogposten till Symphony automatiskt. Sedan 
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uppdaterar hon katalogposten i Symphony med information om vilken samling e-boken tillhör 

och vilken hylla boken ska stå på i biblioteket det vill säga enbart lokal information om boken.  

 

Vad är din spontana uppfattning av Symphony och dess implementering? 

Hon anser att implementeringen gick väldigt lätt och smidigt. Tidsplanen hölls.  

 

Vad fanns det för motiv för att byta till Symphony? 

Förut hade biblioteken ett system som hette Horizon. Britt-Marie är inte säker på vad som 

hände med företaget som levererade det systemet men hon tror att de blev uppköpte eller gick 

i konkurs. Horizon slutade då att utvecklas och eftersom Horizon började bli föråldrat började 

biblioteket tänka på ett nytt system. Hon tror även att Symphony fick köpas in till ett mycket bra 

pris. 

 

Märkte du av några störningar/problem under tiden Symphony implementeras? 

Nej, eftersom tidsplanering höll så var systemet i drift i början av augusti och hon märkte inte av 

några större förändringar under tiden.  

 

Vilken position hade du vid implementeringen av Symphony? 

Britt-Marie fick gå en kurs i cirkulation i Symphony för att sedan utbilda annan personal som 

jobbar i diskar på biblioteket och kvällsvakter.  

 

Vem var projektledare för implementeringen av Symphony? 

Britt-Marie tror att Anders Fåk var projektledare. Det fanns en grupp som kallades livet efter 

Horizon som bestod av med olika ansvarsområden på biblioteket.  

 

Hade ni möjlighet att ge någon input till den gruppen? 

Britt-Marie är lite osäker på den punkten med via möten gavs det ut information om hur 

implementeringen fortlöpte. Har funnits större möjlighet att ge input efter implementeringen 

var klar gruppen.  
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Har Symphony några brister i dagsläget? 

Vid cirkulationsdelen har biblioteket behövt göra en del ”hemmasnickrade lösningar” för att få 

passa Linköpings universitet.  

 

I sådant fall, vilka? 

Ett exempel på en sådan lösning är vid fjärrlån så försvinner inte de tillfälliga posterna för lånet 

automatiskt när boken är återlämnad utan de lånas ut till en påhittad person som man sedan 

rensar en gång i halvåret. Britt-Marie tror det finns liknande lösningar gällande förvärvsdelen 

också. Men i det stora hela fungerar systemet bra. 

 

Har svårighetsgraden att administrera biblioteket förändrats med Symphony? 

Hon tycker inte det är någon större skillnad på arbetet jämfört med Horizon gällande 

administrativt arbete för just henne gällande fjärrlån, utlån och katalogisering. 

 

I sådant fall hur? 

Med Horizon kunde de skriva ut dokument med information om krav på böcker från låntagare 

som blivit återlämnade för att kunna mata in det. Dessa dokument kan inte fås med Symphony.  

 

Behövde ni anpassa era gamla rutiner för att kunna arbeta med Symphony? 

Britt-Marie kunde inte ge några konkreta exempel på hur just rutinerna ändrats för att kunna 

arbeta med Symphony.  

 

Hur stor är personalstyrkan på Linköpings universitetsbibliotek? 

På biblioteket jobbar 97 personer på olika bibliotek. Bara ordinarie personal. 

 

Hur många chefer har du ovanför dig? 

Britt-Marie har två chefer ovanför sig. Mariann Hellgren som är ÖB(överbibliotekarie) och 

Campus vallas avdelningschef.  
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Har du personal som under dig? 

Nej, det är en platt organisation.  

 

Vad är din uppfattning av organisationsstrukturen? 

Hon visar ett papper med en bild på organisationsstrukturen. Se bilaga. Hon menar att det är en 

platt organisation utan någon klar hierarki.  

 

Deltar bibliotekspersonal i några möten med övriga delar av organisationen? 

Ja.  

 

 I sådant fall vilka? Vad tas upp på dessa möten? 

Det finns möten där det diskuteras med institutionerna vilka böcker som bör köpas in så att 

relevant litteratur finns i Teknat biblioteket. 

  



65 

 

Bilaga 2. Intervju med Anders Fåk, IT-chef Linköpings universitet 

Vilken befattning har du? 

Befattning, jag är IT-chef här. 

Vad har du för utbildning? 

Jag gick naturvetenskaplig gymnasial linje. Sen teknisk ADB(?) kommunalt i Linköping dåtidens 

40poäng, ungefär 1år. Det var programmering, systemering, typ systemvetenskap light light, var 

ungefär 1980, ett tag sen. 

Vilket är ditt huvudansvar? 

Jag har personalansvar för vår IT-grupp som är sju personer. D.v.s. Avdelningschef. Sedan har jag 

ytterst ansvar att drifta bibliotekets IT, 300st PC och 60st Servrar. 

 

3 Hur omfattande är detta, är det för hela Linköpings universitet? 

Ja just det. Vi har fyra bibliotek. Vi har t.o.m. fem, för vi har ett Carl Malmsten på Lidingö I 

Stockholm. Sedan är det ett här [HumSam], ett i B-huset [TekNat], ett på HU och sedan ett I 

Norrköping. 

 

4 Arbetsuppgifter I det stora hela? 

Ja, beror lite på hur man ser de, jag är tekniker i grunden, jag gillar sånt, jag kodar gärna. Jag 

håller på med sånt här... jag skriver script och jag har utvecklat en massa för bibliotekssystemet. 

Hur systemet kommunicerar med omvärlden. Jag tycker sånt här är roligt. Jag är inte 

pappersmänniska alls. I min arbetsbeskrivning ingår personalansvar för gruppen och löner och 

alla såna där grejer också, men jag är mera teknisk. 

 

5 Hämtar ni någon information från Linköpings universitets övriga system? 

Ja det gör vi, vi hämtar LiU-kort... varannan minut. Så om ni tar ut ett nytt LiU-kort där borta 

[Zenit], och går hit så funkar det i våra automater, ni får inte springa för då fungerar det inte.  
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Och det sker automatiskt? 

Ja just det. Vid terminsstart är det väldigt effektivt, då kan det importeras 1000 kort om dagen. 

Och allting är bara så.. [automatiskt], väldigt bra. Några andra system.. 

 

Vi uppdaterar adresser från studentportalen, data ligger väl inte ordnat så, men om ni ändrar 

era adresser i snigelpost [vanlig post] och sånt där så hämtar vi in det varje natt. Så att det 

hämtas till bibliotekssystemet då menar jag. Kommer inte på nått mer just nu. 

 

Har det varit en svår uppgift att integrera systemet? 

Ni menar vårat bibliotekssystem då? 

 

Ja precis. 

Nej det tycker jag inte, vi hade ju exakt samma processer i förra systemet, som vi körde in före 

Symphony. Så det var bara att scripta om allt det, lära sej hur det nya fungerade och så. Det var 

ett testprojekt som vi hade förra året. Egentligen började vi med projektet under den här tiden 

på året, vi började redan i februari egentligen och driftstart 3:e augusti. Det var liksom 

checkpoints hela vägen. Systemleverantören[SirsiDynix] gjorde en ganska långlista med 

actionpoints, det är jävligt detaljerat här. 

 

Det var då meningen att visa hur systemet skulle gå i drift? 

Ja just det. Med alla delar då, som inköp av hårdvara, för det är ju vi som driftar servrarna här, 

utbildning av personal, uppsättning av start för den här testservern så vi själva kunde lära oss 

hur det fungerade och köra såna här integrationer som LiU-kort och sådana grejer. Och så hade 

vi veckomöten med leverantörerna i England då, via konferenstelefon. 

 

Hur gick integreringen till? Det var väl Lucaskonton? 

Lucaskontona tar vi inte in i vårat system.. hur ska man förklara, våran användarmiljö ser ju lite 

annorlunda ut. Universitetsbiblioteket har ju den här tredje uppgiften som det heter, 

universiteten ska ju verka i närmiljön. Så det här är ju ett offentligt bibliotek, så därför kan det 
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inte vara exklusivt LiU-konton som ligger till grund för systemet. Så LiU-korten är ju bara en del. 

Sen kan man ju ansöka om ett lånekort för allmänheten också, så därför har vi valt att använda 

dom här kortnumren som finns på LiU-korten.  

 

Jaha, så dom är alltså enbart för biblioteksdelen? 

Mm, det kan man saga. 

 

Men just informationen för just studenter, hämtas den in varje start när nya studenter 

kommer? Vid terminsstart osv? 

Nej, den hämtas in hela tiden och triggern är LiU-kortens uppdatering. Så fungerar de för oss. Så 

när man hämtar ett nytt LiU-kort eller uppdaterar så får vi en import från LiU-databasen så slår 

jag upp i Lucas LiU-Id, fyller på med resterande information. 

 

Och då hämtar ni information från Lucas? 

Ja just det. Sen preppar jag i ett av mina script då en importfil som körs in i bibliotekssystemet 

varannan minut löpande. Det sker varje dag hela terminerna men det är naturligtvis enorma 

toppar vid terminsstarterna då. 

 

Viss skillnad mot typ, innan 2002 när alla studenter skulle matas in manuellt I diskarna här 

utanför, vilket dom gör i Umeå fortfarande. Dom har inga campuskort där, obegripligt. 

 

Som jag sa förut då angående hur integrationen gick till så har jag skrivit mycket av scripten som 

är på vår sida. Sen har ju det här skett i samarbete med LiU-IT, gamla UNIT, med deras folk då 

som sitter på kunskap om hur Lucas funkar och hur LiU-kortsdatabasen funkar och så har vi fått 

ett gränssnitt där, som jag anropar med mina script och hittar dom här nya korten.  

 

Det gick övervägande bra då eller tycker du det var krångligt? 

Ja tyckte det gick bra, den delen i samarbetet med integrationen var ju färdiggjorda gränssnitt 

som fanns även för vårat gamla system. T.ex. LiU-korten då som uppdateras så finns det en 
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temporär tabell, i Oracle-systemet, som är nyutfärdade LiU-kort som skrivs dit för oss då. Som 

en slasktabell som bara vi använder. Så jag går in där varannan minut, läser, hämtar in dom hit 

och så sopar jag veck dom som jag tagit hand om. Så sätt för LiU-IT så är det samma för dom 

som det var innan vi körde Symphony. För det är ju bara en databas som jag hämtar från, sen 

sker ju anpassningen från vår sida. 

 

Innan Symphony så var det också Oracle-system? 

Nej Sybase, men en databas i alla fall. Så det var ju liknande, men formatet såg ut på ett annat 

sätt då. 

 

Så centralt för LiU-IT så har ju inte bibliotekets förändring inneburit så mycket. Det fanns ju ett 

standardgränssnitt liksom. 

 

Har faktureringssytemet några sammankopplingar med andra ekonomisystem eller andra 

system? 

Nej, vi har inte det. Det finns ekonomisk hantering i bibliotekssystemet. Men det är mest för 

uppföljning. 

 

Förvärvsavdelningen, dom som köper in böcker så, registrerar hur mycket böcker har kostat och 

så, men det är mest för att se hur mycket pengar dom har bränt. Så det finns ingen koppling, så 

dom har nog lite dubbla inmatningar. 

 

Är det någonting som kanske kommer? 

Jag tror inte det, det är ganska många bibliotek som inte använder förvärvssystemet så mycket. 

Men det är svårt att säga. 

 

Din spontana uppfattning av Symphony och dess implementering? 

Implementering tyckte jag gick jättebra, dom här projektledarna som vi hade från 

systemleverantören som upprättade en sån här detaljerad plan ett halvår i förväg, gjorde ett 
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fantastiskt arbete. Sen är det ju alltid en utmaning att implementera ett system i ett annat land 

med ett annat språk, andra bokstäver till och med, som vi har. Så det var ju struligt, men det är 

alltid struligt med utländska. 

 

Den planen ni fick, var den specialutformad för Linköpings universitets bibliotek? 

Ja det var den, fast den var i huvudsak en "standardgrej" tror jag. Dom hade gjort uppgradering 

från Horizon till Symphony förut. Dom visste hur det skulle gå till, vilka steg måste man göra, det 

här behöver man utbilda, olika kategorier.. sånt där.  

 

Spontana uppfattningar om Symphony som system? 

Det är ett hyggligt bra system, men det vet ju säkert ni också att alla stora IT-system idag har ju 

massa finesser som är skitbra och massa andra finesser som folk retar sej på eller funktioner 

som man inte gillar. Sådär "over all" tror jag att folk upplever att det blivit bättre, jag tycker det.  

 

Vad fanns det för motiv att byta till just Symphony? 

Leverantören hade lagt ner vårt tidigare system. 

 

Det var fortfarande samma leverantör? 

Mm, Vi hade kunnat välja att köra det [Horizon] vidare men det hade inte varit dom här löpande 

uppgraderingarna. Normalt sätt så kanske man uppgraderar ett sånt här system någon gång om 

året ungefär, för att få nya funktioner. Det är ju väldigt komplicerade system, och ofta har man 

ju nån sorts client-care-web där man kan komma med systemförslag eller klaga på funktioner. 

Det är ju det som är grunden för leverantörernas vidareutveckling.  

 

 

Hur mycket kostade det att köpa in Symphony? 

Det kostade ingenting. Däremot betalade vi ju pengar för konsult tid. För att dom var här under 
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utbildning, hela konsulteriet. Veckomöten osv. Det var ett paket som kostade en slant. Men jag 

kommer inte ihåg [hur mycket]. Men det är så med många såna här bibliotekssystem, det är inte 

försäljning, det är ingen prislapp på att köpa systemet i sej. Utan det man betalar för är ju en 

årlig licensavgift, som ofta är en hyfsad hög. I den ingår support och uppgraderingar så att man 

leder vidare i systemet. Och i vårt fall så ungefär 300 000 spänn årligt, vilket är samma som vi 

hade förut [med Horizon]. 

 

Märkte du av några störningar undertiden Symphony implementerades? 

Nej, förvånansvärt lite. Det är ju inte så enkelt alltid, antingen går det klockrent eller också så... 

[går det inte så bra]. Det fanns ju småfrågor, men jag var väldigt imponerad av att den här 

projektplanen som upprättades i februari och redan i den står det driftstart 3:e augusti, och det 

höll vi. 3:e augusti var en måndag och kl. 0900 öppnade vi. Med självutlånare, 

återlämningsrobot, svenska tecken på kvitton och allting. Så det gick jättebra, redan då 

importerade vi dom nya LiU-korten som kom då. Det gick drömbra.  

 

Vad hände med implementeringen när systemet gick över? 

Vi hade en veckas driftstopp, det man gör är att man köper den nya hårdvaran, servrar, som vi 

ställt här inne. Så gör man en testemigrering av data som vi gjorde i typ maj. Sen utbildar man 

på det, testar hur det fungerar, integreringen med resten av LiU. Och sen sista veckan i juli 

stängdes live-systemet ner, emigrerade all data igen. Så gör man. Det blir ett ganska kort 

driftstopp. Det är praxis för stora databaser. 

 

Ni stängde ner allt då och öppnade med nästa? 

Ja, fast man kunde ändå göra offline lån under den veckan så det gick att låna böcker i 

lånedisken i alla fall. Man har klientprogramvaran igång, men den loggar transaktioner istället. 

Så det blir transaktionsfiler som man trycker in i systemet. Så utlån kunde vi köra i alla fall. Men i 

augusti är det inte så många studenter här. Inte den första veckan. 

Vilken position hade du vid implementeringen? 

Jag var samordnare, jag var huvudansvarig kan man säga. 
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En typ av projektledare? 

Ja det kan man säga. Från vår sida. Sen drevs det i stor del, eller leddes av leverantören, men jag 

var huvudkontaktman. Samordnade alla möten, såg till att det fanns mötesrum och telefoner, 

hämtade folk på flygplatsen. Alla såna där grejer. 

 

Har Symphony några brister i dagsläget? 

Ja, det finns olika aspekter av svenska tecken. Men det finns många saker men det är olika 

sådana som vi retar oss mest på. Om ni söker i vår webbkatalog t.ex. så finns det en möjlighet 

att söka vidare i LIBRIS, det funkar inte i alla webbläsare, om sökordet innehåller svenska 

tecken. 

 

Problem mer organisatoriskt, hur rutiner ser ut för arbetet, är det något som brister i 

Symphony då? 

Inte vad jag vet, jag tror det fungerar ganska bra. Det beror väl lite på vem man frågar, jag vet ju 

inte allting, jag är ju tekniker här. Vi är ju nästan 100 anställda.  

 

Inga stora systemproblem som finns? 

Nej jag tror inte det, däremot är det ju småfrågor som man betar av hela tiden. Man kommer på 

att böcker som hade status "lost" inte gick att återlämna i automaten, det löste vi förra veckan. 

Det är mer en löpande process. Vi har en del "cases" hos leverantören, men inga stora saker. 

Men ofta handlar det om svenska tecken. Ofta är det databasen som innehåller unicode. 

 

Vi har tidigare fått uppgift om att om man fjärrlånade så fick man låna ut det till en person 

som inte fanns..? 

Ja det är riktigt. Temporära exemplar blir ju lite underligt. 

 

Det var alltså den lösningen som gick att göra egentligen? 

ja just det, det är ju en liten ful-lösning som vi gjort själva, där målet är att den låntagaren som 
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lånat med fjärrlån, där boken ägs av ett annat bibliotek. Då vill ju vi inte att den ska vara sökbar i 

webbkatalogen för vem som helst, det blir ju tokigt. Samtidigt vill man ju gärna att den 

personen som loggar in i webbkatalogen, för att se "dina lån", så är det ju checkt om den boken 

står där. Den lösningen vi har gjort, gör så att det är så. Sen blir det lite underligt när man 

lämnar tillbaka den sen.  

 

Har svårighetsgraden att administrera systemet förändrats med Symphony? 

Ja det tycker jag. Den har minskat drastiskt. Det var mycket mer "ballt" med det gamla. 

 

Vad är det som har förbättrats? 

Dagliga rutiner var fler handgrepp i det gamla systemet. Förut så körde vi massa manuella 

rapporter på mornarna för att skicka ut dagliga meddelanden och krav till låntagare t.ex. Det går 

ut på e-post på natten automatiskt nu. Flera såna saker som är lättare nu. 

 

Hur ser en dagsrutin ut för dig? 

För mej så är det ingen alls, mer än att göra en check att allt är igång. Men min kollega här byter 

band, så det är en sån grej. Och är inte han här så gör jag det. Vi får mejl varje morgon som man 

ser att backupen har gått. Andra såna tekniska övervakningssaker är att hålla koll på epost-

studsar, alltså när vi har skickat krav så är adressen fel eller att dom har sprängt sin kvot. Men 

det är rätt lite sånt strul nu eftersom vi importerar LiU-korten så stämmer det, dom har 

verkligen den e-postadressen, så det är väldigt lite bekymmer med det. Och sen vi började med 

den här Gmail för studenter så är kvoterna ganska kraftiga också, det är sällan nån har sprängt 

sin kvot. Förut när vi hade LiUs eget med väldigt låga kvoter, jag tror det var 50MB, så "alla" var 

ju över, så fick vi studs då och så var det ett krav. Skriv ut på papper osv.. Usch det var 

hemskt.  Men det är ju inte en förändring av vårt system utan det var ju tack vare att Gmail kom 

in. Så att kvoterna höjdes. Det har blivit väldigt bra. Så det är ju väldigt lite admin nu tycker jag. 

 

Men ni gör era egna "backup-tapes"? 

Mm, just det. Systemet består av två servrar, och så har vi en testserver, som är i vårat 
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serverrum i den här korridoren. Det är rackservrar med små bandstationer. Vi byter band varje 

dag och sen bär vi dom med internposten och så har vi dom i ett brandskåp i b-huset.  

 

Vad är det för information som lagras på dom banden? 

Databasen. Alla böcker, förvärvsdelen, alla låntagare, alla böckernas tillstånd, rubbet. 

 

Behövde ni anpassa era gamla rutiner för att kunna arbeta med Symphony? 

Ja, en del. Inte så jättemycket. Men sett från mitt perspektiv så var det dom saker vi var inne på 

förut. Hur ska vi få in LiU-korten och såna saker? Alltså tekniska automatiska saker. 

 

Finns det några önskemål eller några tankar på att integrera ytterligare med universitetet i 

övrigt? 

Ja det vet jag inte. Den integration som är på gång i biblioteksvärlden är mer att man vill lägga 

ett lager ovanpå bibliotekskatalogen på webben. Är det så säkert att du bara vill söka i vår 

katalog, du kanske vill söka på allt som är publicerat på LiU eller innehåll i alla våra elektroniska 

artiklar. Det finns ett helt spann med såna produkter idag som är jätte spännande. Så integrerar 

man det så att man bara har en sökingång. Skriver man nått där så får man både böcker eller 

innehåll i vetenskapliga artiklar som finns i Lancet eller Nature. Som det är nu så hittar du bara 

titlarna på dom tidskrifter vi har så att säga. Gör du en sökning på biblioteket så hittar du inte 

innehållet i en artikel för vi indexerar inte allt det [innehållet i artikeln]. Så den sortens av 

utveckling är på gång. Det är flera sådana företag som gör sånt. 

 

 

Det är externt som ska integreras mot Symphony? 

Ja just det. 

 

Gränssnittet som ligger utåt på webben, är det Symphonys? 

Ja det är det. Det är delvis integrerat med universitets CMS-system polopoly. Söker man där på 
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Lius hemsida för biblioteket så skickar den sökfrågan vidare in i Symphonys gränssnitt. Och det 

här [Symphonys] gränssnitt har vi anpassad. Vi får tillträde till CSS och sådant, så vi har gjort en 

massa för att det ska förpackas som LIU hyfsat, exakt som LiUs webbsite blir det ju inte men det 

ska kännas lite LiU i alla fall. 

 

Hur ser personalstyrkan ut på biblioteket? 

Totalt tror jag det är 86 anställda, typ. knappt 90.  

 

Hur många chefer har du ovanför dig? 

På biblioteket, en.  

 

Och på Universitet? 

Det beror på vad du menar då. 

 

Organisationen uppåt. 

Mm, Marianne, som är chef på biblioteket, så är ju hennes chef Mille. 

 

Så då är det alltså bara två steg? 

Ja, jag tror nog att är så. 

 

Din chef är alltså? 

Överbibliotekarien, som det heter. Marianne. ÖB. 

 

Har du personal som är under dig? 

Mm, Det är den gruppen vi pratade om förut, 6 personer.  

 

Och din uppfattning av universitetsorganisationen? 

Biblioteket är att se som en institution. Det är så det funkar. Marianne är som en prefekt. 
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En sorts Hierarki? 

Ja. Vad menar du med min uppfattning? 

 

Jo, ibland kan det vara så att man får en hierarkisk karta men i själva verket fungerar det inte 

så. 

Ja just det. När det gäller stora organisationer så har ju alla synpunkter men jag tycker det 

funkar hyfsat, eller rätt bra egentligen. Men innan jag kom hit till biblioteket så jobbade jag 

privat i småföretag och det är klart det är hemskt annorlunda. Men annat hade det ju varit om 

man hade kommit till ett företag med 3000 anställda. 

 

Deltar du i några möten med övriga delar av organisationen? 

Ja det gör jag ju. Jag har en hel del som IT-samarbete. Dels så har jag själv delad tjänst på LIU-IT 

jobbar 10 % där, och det är mycket möten med det. Sen har vi också andra möten med andra IT-

ansvariga med dom andra institutionerna. Det är inte jättemycket, men en del. 

 

Vad har du för tjänst på LIU-IT? 

Ansvarig är väl att ta i, men någon slags rådgivare i en grupp som heter IT-arbetsplats. Den 

gruppen jobbar med klientplattformen. Hur funkar dom Windows Pc:ar som är anslutna till 

ad.liu.se. Det är PC-management. 

 

 

Vad är det som tas upp på de möten som du deltar i med dom andra IT-ansvariga på dom 

olika institutionerna? 

Det är ju allting, men det är IT-frågor av olika slag. Det är bara det.  
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Bilaga 3. Lovord för Tomas Erls bok: SOA-Design Patterns (2009) 
Lovord för Erl (2009): SOA-Design Patterns (Elektronisk), Tillgänglig: <http://www.soapatterns.com>, 

(2010-05-25) 

"The emerging dominant architectural style for many enterprise systems is that of a service-oriented 

architecture, a style that at its core is essentially a message passing architecture. However, therein are 

many patterns that work (and anti-patterns that should be avoided).  

Thomas' work is therefore the right book at the right time. He really groks the nature of SOA systems: 

There are many hard design decisions to be made, ranging from data-orientation to the problems of 

legacy integration and even security. Thomas offers wise council on each of these issues and many more, 

all in the language of design patterns.  

There are many things I like about this work. It's comprehensive. It's written an a very accessible pattern 

language. It offers patterns that play well with one another. Finally, Thomas covers not just the technical 

details, but also sets these patterns in the context of economic and other considerations.  

SOA Design Patterns is an important contribution to the literature and practice of building and delivering 

quality software-intensive systems."  

- Grady Booch, IBM Fellow  

"With the continued explosion of services and the increased rate of adoption of SOA through the market, 

there is a critical need for comprehensive, actionable guidance that provides the fastest possible time to 

results. Microsoft is honored to contribute to the SOA Design Patterns book, and to continue working 

with the community to realize the value of Real World SOA."  

-Steven Martin, Senior Director, Developer Platform Product Management, Microsoft  

"SOA Design Patterns provides the proper guidance with the right level of abstraction to be adapted to 

each organization's needs, and Oracle is pleased to have contributed to the patterns contained in this 

book."  

- Dr. Mohamad Afshar, Director of Product Management, Oracle Fusion Middleware, Oracle  

"Red Hat is pleased to be involved in the SOA Design Patterns book and contribute important SOA design 

patterns to the community that we and our customers have used within our own SOA platforms. I am 

sure this will be a great resource for future SOA practitioners."  

- Pierre Fricke Director, Product Line Management, JBoss SOA Platform, Red Hat  

"A wealth of proven, reusable SOA design patterns, clearly explained and illustrated with examples. An 

invaluable resource for all those involved in the design of service-oriented solutions."  

- Phil Thomas, Consulting IT Specialist, IBM Software Group  

http://www.soapatterns.com/
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"This obligatory almanac of SOA design patterns will become the foundation on which many 

organizations will build their successful SOA solutions. It will allow organizations to build their own 

focused SOA design patterns catalog in an expedited fashion knowing that it contains the wealth and 

expertise of proven SOA best practices."  

- Stephen Bennett, Director, Technology Business Unit, Oracle Corporation  

"The technical differences between service orientation and object orientation are subtle enough to 

confuse even the most advanced developers. Thomas Erl's book provides a great service by clearly 

articulating SOA design patterns and differentiating them from similar OO design patterns."  

- Anne Thomas Manes, VP & Research Director, Burton Group  

"SOA Design Patterns does an excellent job of laying out and discussing the areas of SOA design that a 

competent SOA practitioner should understand and employ."  

- Robert Laird, SOA Architect, IBM  

"As always, Thomas delivers again. In a well-structured and easy-to-understand way, this book provides a 

wonderful collection of patterns each addressing a typical set of SOA design problems with well 

articulated solutions. The plain language and hundreds of diagrams included in the book help make the 

complicated subjects of SOA design comprehensible even to those who are new to the SOA design world. 

It's a must-have reference book for all SOA practitioners, especially for enterprise architects, solution 

architects, developers, managers, and business process experts."  

- Canyang Kevin Liu, Solution Architecture Manager, SAP  

"The concept of service oriented architecture has long promised visions of agile organizations being able 

to swap out interfaces and applications as business needs change. SOA also promises incredible 

developer and IT productivity, with the idea that key services would be candidates for cross-enterprise 

sharing or reuse. But many organizations' efforts to move to SOA have been mired—by organizational 

issues, by conflicting vendor messages, and by architectures that may amount to little more than Just a 

Bunch of Web Services. There's been a lot of confusion in the SOA marketplace about exactly what SOA 

is, what it's supposed to accomplish, and how an enterprise goes about in making it work.  

SOA Design Patterns is a definitive work that offers clarity on the purpose and functioning of service 

oriented architecture. SOA Design Patterns not only helps the IT practitioner lay the groundwork for a 

well-functioning SOA effort across the enterprise, but also connects the dots between SOA and the 

business requirements in a very concrete way. Plus, this book is completely technology agnostic – SOA 

Design Patterns rightly focuses on infrastructure and architecture, and it doesn't matter whether you're 

using components of one kind or another, or Java, or .NET, or Web services, or REST-style interfaces.  

While no two SOA implementations are alike, Thomas Erl and his team of contributors have effectively 

identified the similarities in composition services need to have at a sub-atomic level in order to interact 
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with each other as we hope they will. The book identifies 85 SOA design patterns which have been 

developed and thoroughly vetted to ensure that a service-oriented architecture does achieve the 

flexibility and loose coupling promised. The book is also compelling in that it is a living document, if you 

will, inviting participation in an open process to identify and formulate new patterns to this growing 

body of knowledge."  

- Joe McKendrick, Independent Analyst, Author of ZDNet's SOA Blog  

"If you want to truly educate yourself on SOA, read this book."  

- Sona Srinivasan, Global Client Services & Operations, CISCO  

"As the industry converges on SOA patterns, Erl provides an outstanding reference guide to composition 

and integration-and yet another distinctive contribution to the SOA practice."  

- Steve Birkel, Chief IT Technical Architect, Intel Corp.  

"An impressive decomposition of the process and architectural elements that support service-oriented 

analysis, design, and delivery. Right-sized and terminologically consistent.  

Overall, the book represents a patient separation of concerns in respect of the process and architectural 

parts that underpin any serious SOA undertaking. Two things stand out. First, the pattern relationship 

diagrams provide rich views into the systemic relationships that structure a service-oriented 

architecture: these patterns are not discrete, isolated templates to be applied mechanically to the 

problem space; rather, they form a network of forces and constraints that guide the practitioner to 

consider the task at hand in the context of its inter-dependencies. Second, the pattern sequence 

diagrams and accompanying notes provide a useful framework for planning and executing the many 

activities that comprise an SOA engagement."  

- Ian Robinson, Principal Technology Consultant, ThoughtWorks  

"Successful implementation of SOA principles requires a shift in focus from software system means, or 

the way capabilities are developed, to the desired end results, or real-world effects required to satisfy 

organizational business processes. In SOA Design Patterns, Thomas Erl provides service architects with a 

broad palette of reusable service patterns that describe service capabilities that can cut across many SOA 

applications. Service architects taking advantage of these patterns will save a great deal of time 

describing and assembling services to deliver the real world effects they need to meet their 

organization's specific business objectives."  

- Chuck Georgo, Public Safety and National Security Architect  

"In IT, we have increasingly come to see the value of having catalogs of good solution patterns in 

programming and systems design. With this book, Thomas Erl brings a comprehensive set of patterns to 

bear on the world of SOA. These patterns enable easily communicated, reusable, and effective solutions, 
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allowing us to more rapidly design and build out the large, complicated and interoperable enterprise 

SOAs into which our IT environments are evolving."  

- Al Gough, Business Systems Solutions CTO, CACI International Inc.  

"This book provides a comprehensive and pragmatic review of design issues in service-centric design, 

development, and evolution. The Web site related to this book [SOAPatterns.org] is a wonderful 

platform and gives the opportunity for the software community to maintain this catalogue…"  

- Veronica Gacitua Decar, Dublin City University  

"Erl's SOA Design Patterns is for the IT decision maker determined to make smart architecture design 

choices, smart investments, and long term enterprise impact. For those IT professionals committed to 

service-orientation as a value-added design and implementation option, Patterns offers a credible, 

repeatable approach to engineering an adaptable business enterprise. This is a must read for all IT 

architect professionals."  

- Larry Gloss, VP and General Manager, Information Manufacturing, LLC  

"These SOA patterns define, encompass, and comprise a complete repertoire of best practices for 

developing a world-class IT SOA portfolio for the enterprise and its organizational units through to 

service and schema analysis and design. After many years as an architect on many SOA projects, I 

strongly recommend this book be on the shelf of every analyst and technical member of any SOA effort, 

right next to the SOA standards and guidelines it outlines and elucidates the need for. Our SOA 

governance standards draw heavily from this work and others from this series."  

- Robert John Hathaway III, Enterprise Software Architect, SOA Object Systems  

"A wise man once told me that wisdom isn't all about knowledge and intelligence, it is just as much 

about asking questions. Asking questions is the true mark of wisdom and during the writing of the SOA 

Design Patterns book Thomas Erl has shown his real qualities. The community effort behind this book is 

huge meaning that Thomas has had access to the knowledge and experience of a large group of 

accomplished practitioners. The result speaks for itself. This book is packed with proven solutions to 

recurring problems, and the documented pros and cons of each solution have been verified by persons 

with true experience. This book could give SOA initiatives of any scale a real boost."  

- Herbjörn Wilhelmsen, Architect and Senior Consultant, Objectware  

"This book is an absolute milestone in SOA literature. For the first time we are provided with a practical 

guide on how the principle centric description of service orientation from a vendor-agnostic viewpoint is 

actually made to work in a language based on patterns. This book makes you talk SOA! There are very 

few who understand SOA like Thomas Erl does,.. he actually put's it all together!"  

- Brian Lokhorst, Solution Architect, Dutch Tax Office  



80 

 

"Service oriented architecture is all about best practices we have learned since IT's existence. This book 

takes all those best practices and bundles them into a nice pattern catalogue. [It provides] a really 

excellent approach as patterns are not just documented but are provided with application scenarios 

through case studies [which] fills the gap between theory and practice."  

- Shakti Sharma, Senior Enterprise Architect, Sysco Corp  

"An excellent and important book on solving problems in SOA [with a] solid structure. Has the potential 

of being among the major influential books."  

- Peter Chang, Lawrence Technical University  

"SOA Design Patterns presents a vast amount of knowledge about how to successfully implement SOA 

within an organization. The information is clear, concise, and most importantly, legitimate."  

- Peter B. Woodhull, President and Principal Architect, Modus21  

"SOA Design Patterns offers real insights into everyday problems that one will encounter when investing 

in services oriented architecture. [It] provides a number of problem descriptions and offers strategies for 

dealing with these problems. SOA design patterns highlights more than just the technical problems and 

solutions. Common organizational issues that can hinder progress towards achieving SOA migration are 

explained along with potential approaches for dealing with these real world challenges. Once again 

Thomas Erl provides in-depth coverage of SOA terminology and helps the reader better understand and 

appreciate the complexities of migrating to an SOA environment."  

- David Michalowicz, Air and Space Operations Center Modernization Team Lead, MITRE Corporation  

"This is a long overdue, serious, comprehensive, and well-presented catalog of SOA design patterns. This 

will be required reading and reference for all our SOA engineers and architects. The best of the series so 

far! [The book] works in two ways: as a primer in SOA design and architecture it can easily be read front-

to-back to get an overview of most of the key design issues you will encounter, and as a reference 

catalog of design techniques that can be referred to again and again…"  

- Wendell Ocasio, Architecture Consultant, DoD Military Health Systems, Agilex Technologies  

"Thomas has once again provided the SOA practitioner with a phenomenal collection of knowledge. This 

is a reference that I will come back to time and time again as I move forward in SOA design efforts.  

What I liked most about this book is its vendor agnostic approach to SOA design patterns. This approach 

really presents the reader with an understanding of why or why not to implement a pattern, group 

patterns, or use compound patterns rather than giving them a marketing spiel on why one 

implementation of a pattern is better than another (for example, why one ESB is better than another). I 

think as SOA adoption continues to advance, the ability for architects to understand when and why to 

apply specific patterns will be a driving factor in the overall success and evolution of SOA. Additionally, I 
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believe that this book provides the consumer with the understanding required to chose which vendor's 

SOA products are right for their specific needs."  

- Bryan Brew, SOA Consultant, Booz Allen Hamilton  

"A must have for every SOA practitioner."  

- Richard Van Schelven, Principal Engineer, Ericsson  

"This book is a long-expected successor to the books on object-oriented design patterns and integration 

patterns. It is a great reference book that clearly and thoroughly describes design patterns for SOA. A 

great read for architects who are facing the challenge of transforming their enterprise into a service-

oriented enterprise."  

- Linda Terlouw, Solution Architect, Ordina  

"The maturation of Service-Orientation has given the industry time to absorb the best practices of 

service development. Thomas Erl has amassed this collective wisdom in SOA Design Patterns, an 

absolutely indispensible addition to any Service Oriented bookshelf."  

- Kevin P. Davis, Ph.D  

"The problem with most texts on SOA is one of specificity. Architects responsible for SOA 

implementation in most organizations have little time for abstract theories on the subject, but are 

hungry for concrete details that they can relate to the real problems they face in their environment. SOA 

Design Patterns is critical reading for anyone with service design responsibilities. Not only does the text 

provide the normal pattern templates, but each pattern is applied in detail against a background case 

study to provide exceptionally meaningful context to the information. The graphic visualizations of the 

problems and pattern solutions are excellent supplementary companions to the explanatory text. This 

book will greatly stretch the knowledge of the reader as much for raising and addressing issues that may 

have never occurred to the reader as it does in treating those problems that are in more common 

occurrence. The real beauty of this book is in its plain English prose. Unlike so many technical reference 

books, one does not find themselves re-reading sections multiple times trying to discern the intent of the 

author. This is also not a reference that will sit gathering dust on a shelf after one or two perusings. 

Practitioners will find themselves returning over and over to utilize the knowledge in their projects. This 

is as close as you'll come to having a service design expert sitting over your shoulder."  

- James Kinneavy, Principal Software Architect, University of California  

"With SOA Design Patterns, Thomas Erl adds an indispensable SOA reference volume to the 

technologist's library. Replete with to-the-point examples, it will be a helpful aid to any IT organization."  

- Ed Dodds, Strategist, Systems Architect, Conmergence  
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"Again, Thomas Erl has written an indispensable guide to SOA. Building on his prior successes, his 

patterns go into even more detail. Therefore, this book is not only helpful to the SOA beginner, but also 

provides new insight and ideas to professionals."  

- Philipp Offermann, Research Scientist, Technische Universität Berlin, Germany  

"SOA Design Patterns is an extraordinary contribution to SOA best practices! Once again, Thomas has 

created an indispensable resource for any person or organization interested in or actively engaged in the 

practice of Service Oriented Architecture. Using case studies based on three very different business 

models, Thomas guides the reader through the process of selecting appropriate implementation 

patterns to ensure a flexible, well-performing, and secure SOA ecosystem."  

- Victor Brown, Managing Partner and Principal Consultant, Cypress Management Group Corporation  


