
34  |  CIO Sweden 5, oktober 2009    www.cio.se

2004 SPIKADE belysningsföretaget 
Fagerhultss en ny global strategi för 
kraftig expansion men det fanns ett 
stort dilemma. IT-miljön räckte inte 
till. Många system var inte så skalba-
ra, och systemförändringar kostade. 

– Strategin skapade en ytterst kom-
plex utmaning för IT-sidan. För att 
leva upp till verksamhetens mål var 
vi tvungna att rita en helt ny IT-arki-
tektur med SOA som roadmap, sä-
ger Kenneth Hellman, CIO på Fa-
gerhults.  

SOA var också en förutsättning för 
att koncernens olika bolag i 17 länder 
skulle kunna jobba mer effektivt till-
sammans.

– SOA är ingen hyllprodukt som 
går att upphandla. Verktygen måste 
anpassas kraftigt efter våra egna be-
hov, betonar Kenneth Hellman.

Inledningsvis startade man upp ett 
integrationscenter där IT-arkitekter 
och integratörer jobbade ihop för att 
möta verksamhetskrav. Man sjösatte 
en tydlig styrmodell för IT, men även 
för ägarskap och beslut.

FÖRSTA STEGET var att hitta en lösning 
för order- och säljprocesser. 

Valet föll på Microsofts affärssystem 
Dynamics AX som initialt berörde 
300 användare. 

– I samma veva upphandlade vi in-
tegrationsmotorn Biztalk från Micro-
soft. Därefter en BI-lösning. Och som 
systemparter valde vi Sogeti.

Varför så mycket Microsoft? 
– Vi har valt Microsoft som platt-

form. De och partnern Sogeti upp-
fyllde bäst våra krav på både lokal  
och global leveransförmåga.

Fanns det andra kriterier? 

 FAGERHULTS

Satsning mot   
 VÄXTVÄRK
Belysningstillverkaren Fagerhults 
växte så fort att man inte klarade sig 
utan SOA. Valet föll på Microsoft och 
Sogeti.

– Ja, de vann också på prisbild och 
engagemang – något som prioritera-
des mycket högt i upphandlingen!

Vad kunde ni ha gjort bättre? 
– Den stora utmaningen har varit 

att få en helhetsbild. Vi underskatta-
de komplexiteten i företaget. Det dök 
upp en del oväntade kostnader när så 
många system skulle integreras. 

Några ord om vad ni har vunnit 
på er SOA-satsning?

– Tidigare jobbade många av bola-
gen på olika sätt. Nu försöker vi få en-
hetliga processer. 

– Förr var IT-avdelningen överbe-
lastad – bland annat fi ck IT ta fram 
rapportunderlag till sälj och mark-
nadsavdelningen. Nu ska verksam-
heterna själva börja kunna plocka ut 
rapporter från systemen. ]  

CASE 1 CASE 2 TABELL KRÖNIKA TIPS

Därför bygger Fagerhults 
bort växtvärken med 
SOA, sid 34

SOA– en förutsättning när 
Cerdo syr ihop bankernas 
backoffi ce, sid 35

Från Axway till Tibco, 19 
aktörer som tar ditt företag  
till SOA-himlen, sid 38

Ryktet om SOA:s död är 
överdrivet nu när Sverige 
tar täten, sid 39

Fyra tips för dig som vill 
hålla SOA-drömmen
levande, sid 39

SE SOA SOM  ett föränd-
ringsarbete. Det handlar 
inte så mycket om teknik 
utan om ett nytt sätt att 
tänka. 

– Det första steget är ta 
reda på varför SOA och till 
vad, en vision eller strategi, 
säger Sogetis CTO Per 
Björkegren, som även är 
medförfattare till boken 
”SOA for Profi t”.

– Tänk fabrik från början 
och tro inte att agila me-
toder löser utmaningarna 
av sig själva, säger Per 
Björkegren.

Handlingsplanen måste 
vara väl förankrad hos led-
ning och verksamhet. 

– Poängen är att hitta en 
eldsjäl. Förändringsled-
ning blir sedan en grupp 
frälsta med respekt och in-
fl ytande – vanligen med 
CIO, verksamhetschef, 
verksamhetsarkitekt och 
andra nyckelpersoner, till 
exempel kvalitetschef eller 
verksamhetsutvecklare.

ATT INFÖRA SOA  utan 
SOA-erfaret folk är en var-
ningsfl agga, menar Per. 

– Många SOA-projekt 
misslyckas för att man 
negligerar den specialist-
kompetens som behövs.  

Man måste också lägga 
arbete på ta fram referens-
arkitektur som logiska lös-
ningsmönster, genomföra 
”proof of concept” för att 
validera lösningar för 
 osäkra områden. 

– I din första förfrågan är 
det a och o att beskriva IT-
miljön, förändringsarbetet 
och handlingsplanen.

Att träffa referenskunder 
för liknande SOA-projekt 

och arrangera workshops 
kan också hjälpa till att sål-
la fram en kandidat. Stirra 
dig inte blind på licenskost-
nader – totalkostnaden kan 
skilja sig rejält. 

Men det absolut vikti-
gaste är att inte låta dig sty-
ras av leverantörerna:

– Du måste våga ta befä-
let i upphandlingen. Se le-
verantören som en fabrik 
som ska möta dina behov. 
Ställ tuffa krav för att kunna 
trimma in SOA-maskineriet 
löpande, av slutar Per 
Björkegren. ]

PER BJÖRKEGREN
på Sogeti tipsar om det 
viktigaste när du upp-
handlar SOA.

SOA
upphandling avupphandling av

”DU SOM KUND MÅSTE VÅGA TA BEFÄLET”

FAGERHULTS 
Verksamhet … Belysning
Anställda … 1 900 
Upphandlad lösning … Biztalk, 
Dymanics AX samt BI-lösning
På webben … www.fagerhult.se

KENNETH HELLMAN  
varnar för att under-
skatta komplexiteten i 
företaget när man 
satsar på SOA.
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 CERDO

SOA när bankerna
 OUTSOURCAR

FÖR CERDO BANKPARTNER – som erbju-
der business process outsourcing till 
banker – blev det allt dyrare att inte-
grera banksystem. Och det ställdes 
tuffare krav på snabbare processer, 
oavsett om slutkunderna använde in-
ternetbank eller bankkontor. 

– I många av våra bankers back-
offi ce fanns det olika applikationer 
som inte samverkade. Om vi skulle 
uppgradera kundadresser i ett sys-
tem var vi tvungna att hämta uppgif-
terna från ett annat, säger Per Sken-
hall, IT-arkitekt på Cerdo.

Tanken på SOA började ta form 
2005, då man etablerade första etap-
pen av integrationsplattformen CIP. 

CERDO
Verksamhet … BPO
Anställda … 130
Upphandlad lösning … Integra-
tionsplattform, BPM, regelmotor 
och BAM 
På webben … www.cerdo.se

PER SKENHALL valde 
Webmethods, som nu 
blivit Software AG.

I första hand gällde det att höja kvali-
teten och korta ärendetider. Här upp-
handlades tre SOA-komponenter; 
BPM, regelmotor och BAM. 

– I BPM kan vi konfi gurera och be-
skriva processer som ska automatise-
ras, och med regelmotorn kan man 
defi niera regler för kreditgivning, vo-
lymer och banktjänstemäns behörig-
hetsgrader. Och med BAM kan man 
se grafer över hur det går för varje en-
skild handläggning.

Men Software AG har inte vun-
nit alla gånger?

– Nej, när vi behövde en webser-
vice-säkerhetsgateway upphandlade 
vi den från IBM. Vi har även köpt kom-
ponenter inom IT-styrning och EA  
från Qualiware, säger Per Skenhall. ]

För outsourcingföretaget Cerdo 
Bankpartner är SOA en förutsättning 
för att kunna sy ihop bankernas 
backoffi cetjänster.

Och 2007 blev Cerdo delägare i det 
danska IT-företaget SDC. Hela kärn-
banksystemet fl yttades till Köpen-
hamn medan all integration kring 
svensk bankinfrastruktur stannade 
här. Då upphandlade man en inte-
grationsplattform som kunde knyta 
ihop systemen.

– Våra krav var en enhetlig platt-
form där fi lfl öden och realtidstjänster 
skulle interageras, och endast en 
plattform att övervaka, säger Per.

MED OLIKA ANALYTIKERRAPPORTER sål-
lade Cerdo fram potentiella SOA-le-
verantörer. Därefter bjöd man in två 
som fi ck visa sina plattformar i Cer-
dos IT-miljö. 

– Det som fällde avgörandet var de 
så kallade icke funktionella kraven, i 
form av hur lätt det var att felsöka, åt-
gärda fel och skalbarhet. Valet föll 
slutligen på Webmethods Fabric [nu-
mera Software AG ].

Därefter var det dags att börja ef-
fektivisera drygt 200 affärsprocesser. 

Between Web 2.0 risks, financially driven hackers 
and increasingly sophisticated malware, maintaining 
a secure Web environment is more challenging 
than ever. Save, simplify and secure with 
Webroot® Web Security Saas.

Software-as-a-Service delivers more proactive 
protection at a lower cost.
 
Set up a FREE two-week trial in just a few minutes. 
Call 0200-284 300 or email sweden@webroot.com

Call  0200-284 300
or email sweden@webroot.com

Receive Two Full Weeks of:
     Web threat protection

          and dedicated antivirus
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SOA-
ALTERNATIV

FOTNOT: LISTAN VISAR ETT URVAL AV LEVERANTÖRER OCH LÖSNINGAR. UPPGIFTERNA KOMMER FRÅN FÖRETAGEN SJÄLVA OCH ÄR REDIGERADE AV CIO SWEDEN

LEVERANTÖR IIT-STYRNING OCH METODIK    SERVICENIVÅSTÖD

AXWAY
 www.axway.com

Använder BPMN-standarden, eller 
tar ett tekniskt grepp och identifi erar 
tjänster ur ett tekniskt perspektiv

Installerar  programpaket såsom BAM där man följa 
upp servicenivåer med mera och BPM-produkter för att 
orkestera tjänster

Lång integrationsbakgrund med 
legacysystem 

CA
 www.ca.com/se

CA PPM stödjer en organisation med 
beslutsunderlag och kontroll för alla 
faser i projekt

Unicenter Service Delivery, Unicenter Web Services Dist-
ributed Management och Wily Web Services Manager

Informationsplattform (Management 
Database) där integration sker på in-
formationsnivå

EPICOR
 www.epicor.com/se

Komplett ERP system som är helt 
utvecklat för SOA

Vår Signature Implementations-metod följer upp varje 
kund

Egen plattform som bygger på Mi-
crosoft men med Epicors ramverk 
och verktyg

HP 
 www.hp.se

Projektstryrning i HP PPM, som inte-
grerar med tjänstekatalogen Systinet

I Business Avaliability Center Systinet kan visa tjänster i olika mil-
jöer. Inget verktyg för att tjänstifi era 
komponenter i äldre system

IBM
 www.ibm.se

Komplett metodramverk för att fånga 
upp behov, modellera och leverera 
tjänster. Komplett mjukvaruportfölj

Komplett programvaruportfölj Referensarkitektur byggd kring en 
ESB samt adaptrar för integration, 
tjänseorientering och orkestrering

ICORE 
www.icoresolutions.
com

Produktleverantör. Metodik och styr-
ning av projekten hanteras av partners. 

Icore Administrator konfi gureras för att övervaka samtliga 
processfl öden som strömmar genom iCore-plattformen. 
Spårbarhet på både processnivå och detaljerad datanivå

Formatoberoende och stödjer alla 
öppna standarder, både moderna 
och äldre

IDS SCHEER  
www.ids-scheer.se

Utgår från verksamhetens/processer-
nas krav. Stödjer till exempel CoBIT, 
ToGAF och ITIL i ARIS

ARIS erbjuder inte direkt det stödet utan själva 
orkestreringen. Integrerat med eller har kopplingar till 
SAP, Oracle, Microsoft, IBM, Tibco, Fujitsu med fl era

ARIS hanterar och publicerar 
defi nerade affärsprocesser och 
verksamhetstjänster

INOBIZ 
www.inobiz.se

Inobiz arbetar via partners som 
stödjer kunden med allt från styrning 
till validering

Infrastruktur och drift tillhandahålls kunden via Inobiz 
partners

Inobiz Integration Server styr pro-
cesser och integration. Kan koppla 
gamla system till web services

IEE  
www.iei.se

Konsulttjänster på allt ifrån applika-
tionsutveckling till projektledning och 
arkitektdesign av integrationsmiljöer

Vi förser företag med helhetslösningar, både vad gäller 
mjukvara och tjänster för drift och övervakning.

Använder Ivory från GT Software 
och även Corizon för Integration - 
och orkestering

MICROSOFT 
www.microsoft.com/
soa

MS Services Business Architecture för 
identifi ering och prioriterning; MS Solu-
tion Framework som utvecklings- och 

System Center inkluderar operation, confi guration och 
data protection samt hanterar hanterar fysiska och viruel-
la miljöer med ett service managagement-perspektiv

Microsoft Application Platform 
med BizTalk Server

MULESOURCE 
www.mulesource.com.

Mule Galaxy (verktyg för hela livscy-
keln); Mule RAPID (metodik)

Mule HQ används för central övervakning och hantering 
av SOA-infrastrukturen. Via partners kan också erbjudas 
kundspecifi ka virutaliserings- och säkerhetslösningar

Kan integreras med JBoss jBPM 
eller andra. Stöder en mängd sätt 
att integrera mot gamla system

ORACLE 
www.oracle.se

Erbjuder ”one-click-install” för en ut-
vecklings och management miljö inom 
SOA

Oracle Service Bus ansluter till, medlar och hantera sam-
verkan mellan olika tjänster, egna applikationer, förpacka-
de applikationer och fl era ESB-instanser

Oracle SOA Suite innehåller allt man 
behöver för att utveckla och etablera 
en tjänstebaserad arkitektur

PROGRESS 
www.progress.com

En ”SOA Maturity Model” som bygger 
på CMM-I för att pejla organisationens 
SOA-mognad

Progress Actional-produkter ger möjlighet att överblicka 
servicenivåer både på tjänste- och processnivå. Service 
discovery (inklusive ”rogue services”) och accesskontroll

Tjänster tillgängliggörs genom ESB-
containters och tredjepartsadapters

RED HAT 
www.redhat.com
www.jboss.com

Förespråkar ingen specifi k metodik, 
men erbjuder paketerade tjänster (ut-
bildning, workshops,implementation)

Servicenivåer kan övervakas och mätas i JBoss Opera-
tions Network, som ingår i JBoss SOA Platform.

JBoss SOA Platform stöder många 
EIP-mönster. Orkestrering via BPEL 
2.0 (via partner) eller JBoss jBPM

SAP 
www.sap.com

Enterprise SOA adoption program hjäl-
per kunderna i sin resa mot SOA

SAP Netweaver innehåller verktyg för drift och över-
vakning. Tjänsterna hittas via SAP:s Enterprise Services 
Registry

SAP NetWeaver innehåller ett Enter-
prise Services Repository med över 
2000 enterprisetjänster

SOA SOFTWARE  
www.soa.com

Komplett plattform för hela livscykeln: 
Portfolio, Repository, Policy och Servi-
ce Manager

SLA och kapacitetsplanering kan styras och lagras i 
resursmodeller för ”operations management”. Avvikelser 
kan utlösa varningar, visas i dashboards eller annat

Repository Manager stöder orkestre-
ring via BPEL/XPDL. SOLA runtime 
körs på stordator utan mellanvara

SOFTWARE AG  
www.softwareag.com

Egen projektmetodik samt specialist-
kompetens för att styra och implemen-
tera affärskrav i SOA-projekt

Governance Suite erbjuder fullt stöd för SOA governance 
– lifecycle support, metadata, policystyrt kontrakt för 
lagring, användande och åtkomst av tjänster med mera

WebMethods Suite är en full BPM-
svit med integration och infrastruktur 
som kan hantera alla slags tjänster

SUN  
www.sun.com

Erbjuder projektmetodiken ”Repeata-
ble Quality”. speciellt framtagen för ett 
SOA-projekts livscykel

Använder SOA Governance Framework för att hantera så-
väl verksamhetens som IT-avdelningens behov av att följa 
upp servicenivåer

Java CAPS bygger på 4-lager: 
presentation, affärsprocesser, verk-
samhets- samt tekniska tjänster.

TIBCO  
www.tibco.com

Beprövad metodologi för SOA, BPM 
och affärsoptimering med paketerade 
tjänster, workshops, start-up paket etc

TIBCO Activematrix erbjuder möjlighet att virtualisera 
tjänsterna i en heterogen miljö genom att skapa, driftsätta 
och övervaka komponenter i en gemensam infrastruktur

Stödjer vedertagna standarder och 
erbjuder över 150 adaptrar för appli-
kationer och teknik

ORKESTRERING AV NYA 
PROCESSER OCH TJÄNSTIFIERING 
AV GAMLA SYSTEM 
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SOA ÖVERLEVER UTAN TVIVEL  – det enda som dog var hajpen. 
Det slår Gartners SOA-proffs Massimo Pezzini fast. (Minns 
att Burton Group dödförklarade SOA den 1 januari.) 

Men gartner kallar inte SOA för en marknad – det när-
maste man kan komma är AIM, application infrastructure 
middleware, som används en hel del i SOA-projekt. I fjol 
omsatte den hela 15,2 miljarder dollar.

Och USA, England och Norden – synnerligen Sverige – 
ligger i SOA-täten. Den svenska AIM-marknaden var värd 
146 miljoner dollar i fjol. Och fram till 2013 växer den glo-
bala marknaden hyfsat med sina 4,4 procent.

Det fi nns fl era orsaker till att SOA sakta tuffar på trots 
konjunkturhacket. Många pågående SOA-satsningar börja-
de innan lågkonjunkturen. SOA får fotfäste i fl er branscher 
och kryper ner i företagsstorlekar. Och för att satsa på stek-
heta cloud computing (molnet) behövs det även SOA- inte-
gration.  

MEN SOA GLIDER INTE  på någon räkmacka.  Lågkonjunkturen 
försenar och lägger ner SOA-projekt, och allt för många 
kraschar av sig själva. Köparna ser SOA som ett teknikpro-
jekt, snarare än en organisationsfråga. Många underskattar 
komplexiteten och det råder akut kompetensbrist. För att 
bygga SOA-tjänster behövs detspeciell mjukvara, allt från 
integrationsplattformar till BPM-verktyg.

DE FETASTE BJÄSSARNA  på SOA-marknaden är i tur och 
ordning IBM, Oracle och Microsoft, enligt Gartner. Och 
marknaden konsolideras kraftigt. Oracle shoppade BEA 
medan IBM köpte Ascential. Sun har slukat Seebeyond och 
Software AG tuggat i sig Webmethods. 

Till och med Cisco nosar på marknaden genom att sluka 
Tidal Software, som är inriktat på utvecklingsverktyg för 
SOA. Fördelen med shoppingrundorna blir en mognare 
marknad, men baksidan resulterar i att det hämmar upp-
stickare med nya innovationer. Ytterligare en stark trend är 
att allt fl er integrationsplattformar i SOA-världen baseras 
på öppen källkod, till exempel JBoss och Mulesource. ]

5 LEVANDE 
SOA

TIPS
 FÖR

SOA  LEVER –
och Sverige ligger i täten

K
R

Ö
N

IK
A Johan Cooke ställer i varje nummer  

samman CIO Swedens upp hand lings-
guide. Den här gången är temat SOA 
– i nästa nummer handlar det om 
business intelligence. Du når honom 
på johan.cooke@idg.se.

❶ DET TAR TID att koor-
dinera vilka tjänster som 
ska användas i SOA. Och 
avdelningar måste tala med 
varandra.
❷ SATSA STEGVIS – det 
måste vara kontrollerbart. 

❸ EN HELHETSBILD gör 
komplexiteten hanterbar.
❹ HA ETT TYDLIGT mål 
för SOA, kopplat till affärs-
målen.
❺ RÄTT KOMPETENS är 
a och o!

   PARTNERS  REFERENSKUNDER 

Licenser, drift, eller 
uppstarts- och trans-
aktionskostnader

TietoEnator, Mara-
kanda, Acando

www.eservices.nu 
(Norrbottenskommu-
ner)

Ingen uppgift CAP Gemini, 
Accenture, Kerfi 

Sandvik IT, Region 
Skåne, Ergo Group

Licensbaserad avgift 
där support och upp-
dateringar ingår

Ingen uppgift Ingen uppgift

Ingen uppgift Cap Gemeni, 
Accenture, Tibco, 
SAP

Ingen uppgift

Ingen uppgift Ingen uppgift Ingen uppgift

20 % av licenspriset 
för uppdateringar och 
support

Cybercom, IBM, 
Systeam, Cap-
Gemini, Guide

Assa, Atea, Dustin, 
Bonnier Offi ce, Cardo, 
AMF

22 % av licenskostna-
den för uppdateringar 
och support

Oracle, SAP, 
Microsoft, Fujitsu

Ingen uppgift

C:a 20 000–100 000 kr Datema, Agresso, 
Systeam

Sergel Kredit tjänster, 
UC

Underhålls- & support-
kostnad plus eventu-
ella konsultjänster

ITKO, Amberpoint, 
Corizon

Interfl eet, BGC, Riks-
gälden

Ingen uppgift Ingen uppgift Sandvik, Vattenfall, 
Siemens, Anovo 
Nordic, SL, SPV

Enterprisesupport 
baserat på antal 
CPU:er

Callista Enterprise Sjukvårdsråd givningen

Ingen uppgift Accenture, CSC, 
Deloitte, IBM, Info-
sys, TCS, Wipro

SvD, Nordea, Härryda, 
Stockholms Landsting

20% av licenskostna-
den för support och 
underhåll

Logica, Tieto, Le-
montree, Evitec, 
Learningwell

Axfood, Telia, Tera-
com, Mekonomen, 
Sodexho

Genomsnittsinstalla-
tionen kostar c:a 
100 000 kr om året

Redpill-Linpro, 
Elva, Accenture

SJ, Tullverket 

Ingen uppgift Accenture, Capge-
mini, Acando, 
Connecta, Logica

Ingen uppgift

Underhåll är normalt 
20% av licenskost-
naden

Acando, Xlent, 
Capgemini, Accen-
ture, Microsoft

Skandia

Supportkostnad Acando, Ferro-
logic, Netresult, 
Sogeti, PSA

Ingen uppgift 

Ingen uppgift Ingen uppgift SKF, Försäkringskas-
san, Kalmar &  Uppsla 
Landsting

Support och under håll 
20 % av licenskostna-
den

Tieto, Accenture, 
E-man, Dynabyte, 
Ausystem

SAS, Telia, BBB, Lant-
mäteriet, Outokumpu.

ÅRLIG 
KOSTNADSBILD
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