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Introduktion 

Integration 

Varje företag är en unik resa där verksamhet och IT hela tiden utvecklas och förändras 

beroende av varandra. Din verksamhet behöver flöden i sina processer för att vara 

konkurrenskraftig och samtidigt flexibilitet för att kunna utvecklas och växa.  

 
Figur 1 – Principiell affärsprocess i tre steg och den underliggande integrationsutmaningen mellan 

system i egna IT-miljön (vänster) externa parter (höger) och molntjänster (mitten). © Entiros AB 2012 

För att nå effektivitet behöver du integrera dina affärsstödjande system – t.ex. CRM, 

ERP, PIM. För att nå flexibilitet behöver du integrera dem på ett robust men samtidigt 

flexibelt sätt. Detta är så kallad ”systemintegration” och det omfattar givetvis även de 

system och tjänster som du använder eller är i stånd att använda i molnet. 

Om checklistan 

Checklistan ges med indelning i ett antal 

faser - beskrivna i den övergripande 

Guiden.  I varje fas ges ett antal 

frågeställningar som bör besvaras i 

genomförandet.  Dessa utgår från att en 

eller flera tjänster i molnet är valda/skall 

väljas där integration av tjänsterna kan bli 

aktuella. Långt ifrån alla frågor kring 

integration i molnet får sitt svar i detta 

dokument, men finns där för att belysa 

viktiga aspekter vid införande av en 

integrationslösning i molnet. Vidare är 

denna checklista strikt avgränsad till 

integration och belyser ej de viktiga 

aspekter som övriga grupper i Cloud 

Sweden behandlar – affärsnytta, juridik, 

infrastruktur och säkerhet. 
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*Punktintegration - en integration som görs utan att ta hänsyn till hur andra integrationer för verksamheten 
löses ur ett organisatoriskt, ansvarsmässigt, processmässigt och tekniskt perspektiv. 
 

Checklista - integration i molnet 

Orienteringsfas 

⁃  Vad är den huvudsakliga nyttan med integration? 

 

 Att leverera affärskritisk information till rätt plats vid rätt tillfälle, vilket 

bidrar till ökade möjligheter, kostnadseffektivitet, flexibilitet, kvalitet, 

tidsbesparing och kravuppfyllnad. Detta är en avgörande del i användandet 

av en molntjänst. 

 

⁃  Hur kommer man fram till en bra integrationslösning? 

 

 Förstå hur integration ersätter manuella moment mellan tjänster och system 

som inte är integrerade.  

 Förstå hur integration i vissa fall ger möjligheter som inte kan uppnås/är 

möjlig att genomföra med manuell hantering. 

 Förstå hur punktintegrationer* kan leda till dolda kostnader och ökade risker 

i en verksamhet. 

 Förstå vilka kostnadsdrivande egenskaper en bra integrationslösning har – 

från upphandling och skapande, via drift och support, till förändring och 

avveckling av integrationen. 

 

⁃  Vilka lösningar för integration finns på marknaden? 

 

 Gå igenom och förstå ett antal relevanta erbjudanden på 

integrationsmarknaden. 

 Lär mer om koncept, definitioner och begrepp för integration. 

 Ta reda på vad det finns för integrationslösningar i din bransch 

 

 

Förstudiefas 

⁃  Hur bidrar en möjlig integration till att öka nyttan av en vald/tilltänkt molntjänst i 

din verksamhet? 

 

 Nödvändighet för användning 

 Nya möjligheter  

 Kostnadsbesparingar  

 Kravuppfyllnad (t.ex. lagkrav på rapportering/datalagring) 
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* Även den ”traditionella” integrationsutmaningen (mellan två eller flera system ”på backen” -utan inblandning av 
molntjänster) kan lösas genom tillämpning av molnet. Leverantörer på marknaden erbjuder idag integration som säker 
tjänst i molnet (genom t.ex. iPaaS – integration platform as a service eller iSaaS – integration solution as a service)  

⁃  Hur ser din verksamhet ut? Vilken typ av organisation står inför 

integrationsutmaningen och vilken fas befinner den sig i och med vilken målbild? 

 

 Är i behov av flexibilitet, behöver kunna hantera förändring 

 Inga förändringar under överskådlig tid, lever länge med lösningen 

 

 Har behov av många integrationer mot många olika parter 

 Har endast behov av ett fåtal integrationer  

 

⁃  Hur ser din IT-miljö ut? Vilka egenskaper har den IT-miljö i vilken den 

valda/tilltänka montjänsten skall integreras?  

 

 Har flera och/eller äldre system i IT-miljön ”på backen” 

 Har knappt några egna system, kör det mesta i molnet 

 

 Vill hantera integrationer själv, egen utveckling och drift 

 Vill köpa integration som en tjänst, endast agera kravställare 

 

⁃  Vad integreras? Egenskaper för de system/tjänster som skall integreras? 

 

 Molntjänst med en eller flera andra molntjänster 

 Molntjänst med ett eller flera system/tjänster ”på backen” 

 System ”på backen” men ett eller flera andra system ”på backen” * 

 

 SaaS 

 PaaS 

 IaaS 

 

 Private cloud 

 Public cloud 

 Hybrid cloud 

 

⁃  Hur ser erbjudanden ut på integrationsmarknaden givet dina behov?  

 

 Skapa givet ovanstående svar en lista med övergripande kriterier på en 

integrationslösning och beskriv de tilltänkta tillämpningarna 

 Kommunicera denna till ett antal leverantörer på marknaden  

 Gör en jämförelsetabell för att kunna värdera alternativen per 

tillämpningsområde och tjänst.  
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* Specifikt för integration i molnet märks en mer oklar ansvarsfråga och mer otydliga beroendekedjor då många tjänster 
integreras utan att bakomliggande tjänster (leverantörens leverantörer) tas i beaktande.  
** Specifikt för molnet gäller också att införande/förändringar av tjänster i regel sker snabbare än införande av 
traditionella system/tjänster, varför högre krav på snabbhet i integrationsgenomförandet jämte god escapability 
(avtalsmässig och lösningsmässig utbackning) krävs. 
*** Säkerhetsmässigt ställs samma grundläggande integrationskrav som för traditionella integrationslöningar med 
avseende på konfidentialitet, auktorisering, integritet m.m. Dock hanterar molntjänsterna p.g.a. sin skalbara/redundanta 
infrastruktur ofta detta på meddelandenivå (med t.ex. Open Authentication och SAML-tokens) framför på nätverksnivå 
(t.ex. IPSec) och transportnivå (t.ex. HTTPS).  

Analysfas 
 

⁃  Hur ser de detaljerade kostnaderna ut? 

  

 För en ej integrerad lösning (om detta är ett alternativ) 

 För en integrerad lösning 

 

⁃  Hur ser de detaljerade möjligheterna ut? Vilka krav uppfylls? 

 

 För en ej integrerad lösning (om detta är ett alternativ) 

 För en integrerad lösning 

 

⁃  Hur ser de detaljerade riskerna ut?  

 

 För en ej integrerad lösning (om detta är ett alternativ) 

 För en integrerad lösning 

 

⁃  Hur ser lösningsdetaljerna i alternativen från leverantörerna ut?  

 

 Funktion – Integrationsfunktioner 

 Funktion – Utveckling (t.ex. ändring i medling av tjänster) 

 Funktion – Drift (t.ex. övervakning av SLA:er) 

 Egenskap – Robusthet, Prestanda, Tillgänglighet 

        Hur sammanfattas detta i ett SLA? 

 Egenskap – Ägarskap, Escapability, Ansvar * 

 Egenskap – Snabbhet i införande och ändringar  ** 

 Egenskap – Säkerhet för molnet och ”på backen” *** 

 Egenskap – Specifika egenskaper som efterfrågas av din 

                    leverantör av SaaS, PaaS, IaaS 

 Egenskap – Specifika egenskaper som efterfrågas av din 

                    leverantör av system ”på backen” 

 

⁃  Vilken nytta erhålls i de olika lösningarna och till vilken kostnad? 

 

 Rangordna alternativen baserat på effekt, utnyttjad möjlighet, undanröjda 

hinder, avvärjda risker och kostander för att nå detta? 

 Väg alternativen med avseende på funktion och egenskap hos 

lösning/leverantör. 
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Strategisk inriktning 
 

⁃  Väljs en strategisk leverantör av integrationen som förstår din verksamhet? 

Kommer leverantören även bli en strategisk partner? 

 

⁃  Hur ser valet av integrationslösning ut? 

 

 Strategisk integrationstjänst som tål förändringar och att fler tjänster 

integreras nu och med framtida krav 

 En medveten punktintegration 

 

⁃  Vad blir den tekniska skulden vid en punktintegration d.v.s. om vi senare beslutar 

att införa en framtidssäker integrationslösning?  

Vad kommer då att krävas för åtgärder och till vilken kostnad? 

Vilka risker och kostnader bärs under mellantiden? 

 

⁃  Väljs en integration med service-nivåer som klarar både dagens verksamhetsbehov 

och kommande behov?  

 

⁃  Känslighet för driftsstörningar, hur länge klarar sig verksamheten utan en 

integration för en tjänst/funktion innan otillgängligheten hos denna får t.ex. 

intäktsförluster eller varumärkespåverkan för verksamheten? 

 

⁃  Effekten av produktionsstopp, kan arbetsmomenten och verksamhetsprocessen 

hanteras manuellt om det värsta skulle inträffa? 

 

 

Pilot 
 

⁃  Vad utvärderas i integrationspiloten?  

 

 Sätt tydliga mål med piloten, t.ex. 30 % lägre kostnader, 

20% snabbare ”time to market” och 40 % färre driftstopp. 

 

 Gör en proof of service – inte en proof of technology. 

Inkludera leverantörens förmåga i piloten, med t.ex. responstider vid 

integrationssupport. 

 

 Belys integrationens hela livscykel i piloten.  Från kravdialog och 

projekthantering, via skapande och driftsättning, till incidenthantering, 

förändring och avveckling. 

 

 Välj en tydligt avgränsad integration med lagom svårighetsgrad 
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Strategiskt beslut 
 

⁃  Vad blev resultatet av integrationspiloten? Används denna för att säkra strategin 

och nå affärsmålen med integrationen? 

 

⁃  Säkras ägarskap hos vald leverantör? Ansvar för integrationstjänster, end2end-

ansvar mellan integrerade tjänster och ansvar för bakomliggande tjänster till 

kärntjänster? 

Ägarskap för strategiska integrationsfrågor?  

 

⁃  Är risken för inlåsning med integrationsleverantören hanterbar? 

Minimeras denna genom en arbetsplan för integrationsleverabler baserade på öppna 

standarders kompletterade med en tydlig avvecklingsstrategi? 

 

⁃  Finns en kontinuitets- och katastrofplan på plats hos leverantören? 

 

 

 

Effekt 

 

Grattis! Nu är din integrationsleverantör vald och det är dags att hämta hem nyttan med 

integrationen, säkerställa stabilt genomförande och en robust drift så effektmålen i 

verksamheten nås. 

 

Relationen med din integrationsleverantör blir förhoppningsvis lång. 

Speciellt om du valt en strategisk leverantör med en integrationsplattform framför en 

punktlösning. 

 

Glöm inte att följa upp er relation med avseende på: 

 

⁃  Genomförande av integrationsprojekt 

⁃  Användning av integrationer - effekthemtagning 

⁃  Drift & förvaltning av integrationer 

⁃  Utveckling och förändring av integrationer 

⁃  Avveckling och ersättning av integrationer 

 

…lycka till! 

 


